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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ    

 (ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΥΓ. ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ) 

ΥΓ. ΜΟΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Α.Δ. 26/2018  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

                                            
1      Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολο-

γισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα 

αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της 

σύμβασης. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 10/01/2019 

Ημέρα:  Πέμπτη 

Ώρα: 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 10/01/2019 

Ημέρα:  Πέμπτη 

Ώρα: 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υγ. Μον. ΒΕΡΟΙΑΣ, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100 Βέροια 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39518100-7  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 121 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1
 

Γ.Ν. Ημαθίας :                      25.806,450 € 
(Υγ. Μονάδα Βέροιας:    16.128,950 € 

                                Υγ. Μονάδα Νάουσας:    9.677,500 € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Γ.Ν. Ημαθίας :                      32.000,00 €  (24%) 

  (Υγ. Μονάδα Βέροιας:   20.000,00 €  

      Υγ. Μονάδα Νάουσας:   12.000,00 € ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
12 μήνες  

(μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή του προϋπολογισμού)  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 19/12/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
19/12/2018 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ) 

3. Τ.Ε.Υ.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.2 Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007) Περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμε-

νων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα 

1.3 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007) 

1.4 Του Ν. 3886/2010, (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβά-

σεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012 (Φ.Ε.Κ. 51/τ.Α΄/2012) 

1.5 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 

1.6 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-

ων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.7 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική μορφή- 

Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος 

Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.8 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» 

1.9 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 

ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.10 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με 

την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − 

Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις 

1.11 Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) , όπως ισχύει σήμερα 

1.12 Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρ-

χής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

1.13 Του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση δια-

τάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοι-

νωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-

2021 και λοιπές διατάξεις» 
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1.14 Του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/01.06.2018) «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας –

Τροποποίηση  Διατάξεων των  άρθρων 22 και 27 του Ν. 4472/2017 (Α΄74) » 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την με αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσο-

στού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν. 

3580/ 2007) 

2.2. Το με αριθμ. πρωτ. 4661/14-9-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που αφορά την αριθμ.88 

και από 7-9-2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά με την αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδι-

αγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016 

2.3. Την με αριθμ. 57654/22-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-

βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β΄/1781) 

2.4. Την με αριθμ. 31/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των 

ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του Ν. 4412/2016 

2.5. Την με αριθ. 17/30-08-2018 (Θέμα Ε.Η.Δ. 2ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας σχετικά με την Έγκριση του 

Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2018 αναγκών για προμήθειες και υπηρεσίες, του Γ. Ν. 

Ημαθίας 

2.6. Την με  αρ. 1314/2018 (αρ. πρ. 15481/22-11-2018) Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Ημαθίας σχετικά με συ-

γκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Υφασμάτινων Ειδών Χειρουρ-

γείου (CPV 39518100-7)  του Γ.Ν. Ημαθίας (Υγ. Μον. Βέροιας και Νάουσας) 

2.7. Την με αρ. 24/29-11-2018 (θέμα Ε.Η.Δ. 1
ο
) πράξη του ΔΣ του Γ.Ν. Ημαθίας περί έγκρισης σκοπιμότητας, 

πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών, σχεδίου διακήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού 

2.8. Την με αρ. 1351 (16117/03-12-2018) (ΑΔΑ: 627Α4690Β7-ΒΑ4/ 03-12-2018)  ανάληψη υποχρέωσης της Υγ. 

Μον. Βέροιας και την με αρ. πρωτ. 10098/03-12-2018 (ΑΔΑ: 6Κ3Τ469074-5ΒΒ/ 18-12-2018) ανάληψη υπο-

χρέωσης της Υγ. Μον. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια Υφασμάτινων 

Ειδών Χειρουργείου (CPV 39518100-7) για τις ανάγκες των Μονάδων Βέροιας & Νάουσας του Γενικού Νοσοκομεί-

ου Ημαθίας σε εκτέλεση του Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2018 αναγκών για προμήθειες και υ-

πηρεσίες, του Γ. Ν. Ημαθίας. 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 € (Υγ. Μον. Βέροιας 20.000,00 € - Υγ. Μον. 

Νάουσας 12.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσε-

ων της Υγ. Μον. Βέροιας του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, Διεύθυνση: Οδός Βέροιας – Ασωμάτων 

(περιοχή Παπάγου), Τ.Κ. 59100, Βέροια, τηλέφωνα επικοινωνίας 23313-51157, 23313-51314, μέχρι την 10/01/2019 

και  ώρα 12:00η μεσημβρινή (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επι-

στρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

   α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

   β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, 

   γ) συνεταιρισμοί, 

   δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υπο-

βάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 

αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβα-

σης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υπο-

βάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

  α. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

  β. ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 

  γ ο αριθμός της διακήρυξης, 

  δ. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

  ε. τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  

α.  Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

1. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ. 4, του Ν. 4412/2016 (Α΄147), συμπλη-

ρωμένο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι 

εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  Η 

απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφα-

λαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 

σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είτε 

με ειδική ατομική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα συμβούλου. 
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Όσον αφορά το Μέρος ΙV του Τ.Ε.Υ.Δ., ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a, χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα  (Α έως Δ). 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η 

τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντί-

γραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό 

φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περι-

λαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και 

παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυ-

ποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική 

ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως 

τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρ-

κή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προ-

σφορά του ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθε-

τείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφο-

ρά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η 

οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) ξεχωριστά για κάθε υγειονομική μονάδα και στο 

σύνολο και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ 

της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα 

δοθεί τιμή για τις υπό παροχή υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδι-

αγραφές του παραρτήματος Β’. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περί-

πτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 

υπόψη η τιμή ολογράφως. Να αναφερθεί η τιμή ανά Υγειονομική Μονάδα. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμέ-

νη υπηρεσία και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του ανα-

δόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παράσχει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του μέχρι την οριστική παροχή των υπηρεσιών και την αποπληρωμή τους.  
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4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Δια-

γωνισμός, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 

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

αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδι-

κασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης.  

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

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσε-

ων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυ-

τό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξα-

κολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πλη-

ρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω πε-

ριπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  
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2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό δι-

αδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περι-

πτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και, για τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και 

όλα τα μέλη για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου 

ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική από-

φαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικα-

σίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμό-

δια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγ-

γεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθά-

ριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πι-

στοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμ-

μετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.  

 δ)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιη-

τικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 

βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικα-

στικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας  εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτο-

τύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν. 4250/26-3-2014. 

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από το 

Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 

αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώ-

σεις.  

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτή-

ρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει 

να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου 

που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχε-

τική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλ-
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λων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 

28/2015 (Α΄34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 

έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρί-

πτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιο-

λόγησης των προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016  κατά 

της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή 

με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της 

προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν 

αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρε-

σίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με 

τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετι-

κό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  δώδεκα (12) μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την 

προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά 

από απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από 

τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, 

της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα 

ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται 

στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη 

τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης. 

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περί-

πτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέ-

βαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυ-

τών των οικονομικών φορέων. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

11. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, το αργότερο μέσα σε (5) ημέρες από την διαβίβαση της 

αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

και τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Θα γίνεται στις αποθήκες 

του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη 

του Προμηθευτή. Η παραλαβή του υλικού ή /και παραδοτέων θα διενεργείται από επιτροπή οριζόμενη από την 

Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, 

ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 4412/2016, αντίστοιχα.  
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται εξωτερικά από την 

Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων 

έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 

τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο 

κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων 

μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1.  Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του 

αναλογούντα Φ.Π.Α. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή / πάροχο υπηρεσίας για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές με βάση 

τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και σύμφωνα με το άρθρο 103 

του Ν. 4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να 

υποβάλει εντός προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
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αυτόν, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον 

διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών. 

3.   Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.   

4.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι 

(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό 

ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης (16 μηνών).  

Η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η αξία αυτής, που 

προκύπτει για την υπογραφή της σύμβασης, δεν ξεπερνά το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. 

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπο-

γράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση 

της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις (παρ. 5, άρθρ. 105 του 

Ν. 4412/2016).  

6.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, 

δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο ε-

κτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή του προϋπολογισμού. Το 

Νοσοκομείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για 

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες. θα λύεται όμως αυ-

τόματα σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από διαγωνισμό που διενεργήθηκε από την Ε.Π.Υ. ή από την 3η Υ.Πε. ή 

από εξουσιοδοτημένο φορέα αρμοδιότητάς της ή και το ίδιο το νοσοκομείο σε εκτέλεση Προγράμματος Υπηρεσιών 

και Προμηθειών Υγείας. Η λύση της σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από 

τον Προμηθευτή. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον ανάδοχο κυρώσεις σύμφωνα 

με την κείμενη Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7
ο
  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

ση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα 

στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα (1) επί 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω 

ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 





ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α.Δ. 26/2018                                                                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 11 από 36 

ΑΡΘΡΟ 8
o
   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρω-

μής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώ-

λησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο σχε-

τικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαι-

τήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο  καθίσταται υπε-

ρήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, 

β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρ-

θρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιό-

τητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρα-

τούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 

του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 

παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φό-

ρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε 

τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρμογής της παρ. 3 του άρ-

θρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αρ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται 

επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέ-

λευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται 

σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου , που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.  

Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν. 

4412/2016). 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νο-

σοκομείου  

                                                                                                              

                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

                                                                               ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 





ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
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 12 από 36 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Όπως αυτές συντάχθηκαν με το από 27-11-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και 

εγκρίθηκαν με την με αρ. 24/29-11-2018 (θέμα Ε.Η.Δ. 1
ο
)  πράξη του Δ.Σ. του Γ. Ν. Ημαθίας. 

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών της 

Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν 

επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

  

ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. ΥΦΑΣΜΑΤ. ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
 (CPV 39518100-7)  Α.Δ. 26/2018 

  

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
- ΒΕΡΟΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
-ΝΑΟΥΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 
«ΥΓ.Μ.Β.» 

ΣΕΝΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΕ-
ΝΤΟΝΟΠΑΝΟ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ ΕΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΟΪΝΟ, ΚΑ-
ΘΑΡΟ, ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΒΑΡΟΥΣ 
210 GR/M2 ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165 Χ 260 ΕΚ. (ΡΕΒΕΡ 
ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 4 CM ΓΥΡΙΣΜΑ - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 1 CM). 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑΜΠΑ 
- ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΒΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΑ 
ΑΡΧΙΚΑ «ΥΓ.Μ.Β.»).  ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙ-
ΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑ-
ΖΕΙ. ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩ-
ΜΑΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΩΝ (80-90 ◦ C) ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. * ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΥΦΑ-
ΣΜΑΤΟΣ. 

ΤΕΜ  1200   1.200 7,970 € 

2 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 
«ΥΓ.Μ.Ν.» 

ΣΕΝΤΟΝΙ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΕ-
ΝΤΟΝΟΠΑΝΟ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ ΕΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΟΪΝΟ, ΚΑ-
ΘΑΡΟ, ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΒΑΡΟΥΣ 
210 GR/M2 ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165 Χ 260 ΕΚ. (ΡΕΒΕΡ 
ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 4 CM ΓΥΡΙΣΜΑ - ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 1 CM). 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑΜΠΑ 
- ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΒΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΠΛΕ, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΑ 
ΑΡΧΙΚΑ «ΥΓ.Μ.Ν.»).  ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙ-
ΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑ-
ΖΕΙ. ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩ-
ΜΑΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΩΝ (80-90 ◦ C) ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. * 

ΤΕΜ    500 500 7,970 € 

3 
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΦΑ-
ΣΜΑ ΣΕΝΤΟΝΟΠΑΝΟ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ ΕΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΟ-
ΪΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, 
ΒΑΡΟΥΣ 210 GR/M2 ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  50 Χ 70 ΕΚ. 
(ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΥΡΙΣΜΑ 10-12ΕΚ. ΠΕΡΙ-
ΠΟΥ). ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙ-
ΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ 
(ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝ-
ΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. ΥΦΑΝΣΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΘΕ-

ΤΕΜ  500   500 1,625 € 





ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
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 13 από 36 

ΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (80-90 ◦ 
C) ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-
ΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ. * 

4 

ΜΠΛΟΥΖΕΣ  
ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΛΕΥΚΕΣ 

ΡΟΜΠΑ ΑΠΛΗ ΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΑΚΙΑ  ΣΤΟ 
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ. ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, Α-
ΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑ-
ΖΕΙ. ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩ-
ΜΑΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟ-
ΚΡΑΣΙΩΝ (80-90 ◦ C) ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ-
ΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. * ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. 

ΤΕΜ  300 

  

300 7,920 € 

5 
ΥΦΑΣΜΑ  
ΠΡΑΣΙΝΟ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΔΟΝΟΠΑΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΒΑΡΟΥΣ 210 GR/M2 ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΥΣ 1,65 Μ. ΧΡΩΜΑ-
ΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΒΑΦΗ, ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟΥΣ 95°C, ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟ-
ΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 134°C), ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (Α-
ΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ ~ 1%).  ΥΦΑΝΣΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑ 
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡ-
ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕ-
ΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ. * ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. 

ΜΕΤΡΟ 470 

  

470 2,935 € 

6 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
(ΜΠΛΕ) 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΥΤΟ ΥΛΙΚΟ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕ-
ΡΙΣΜΟΥ, ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΠΟΔΙ ΣΤΕ-
ΓΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ. ΝΑ 
ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟΥΣ 60ο C. ΤΟ ΚΑΤΩ 
ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΓΑΛΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ. ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΘΟΥΝ. 
ΧΡΩΜΑ: ΜΠΛΕ. ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ. ΕΑΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ 
UNISEX ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. 

ΖΕΥΓΟΣ 20 

  

20 25,000 € 

7 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΕΙΔΙΚΑ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
(ΠΡΑΣΙΝΑ) 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΥΤΟ ΥΛΙΚΟ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕ-
ΡΙΣΜΟΥ, ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΠΟΔΙ ΣΤΕ-
ΓΝΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ. ΝΑ 
ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟΥΣ 60ο C. ΤΟ ΚΑΤΩ 
ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΓΑΛΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ. ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΘΟΥΝ. 
ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ. ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ. ΕΑΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΙΝΑΙ UNISEX ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓ-
ΜΑ. 

ΖΕΥΓΟΣ 60 

  

60 24,950 € 
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8 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 
ΛΕΥΚΑ  
(ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΑ) 

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ (ΗΜΙΣΕΝΤΟΝΟ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΤΟΝΟΠΑΝΟ, ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ 100% 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ ΕΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ, 
ΜΑΚΡΟΪΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΑΠΑΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ, ΒΑΡΟΥΣ 210 GR/M2 ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 
160 ΕΚ. (ΡΕΒΕΡ 1 CM). ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙ-
ΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑΜΠΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ 
ΒΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ «ΥΓ.Μ.Ν.»).  ΥΦΑΣΜΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛ-
ΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, 
ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗ-
ΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (80-90 ◦ C) ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ. ΝΑ ΠΛΗ-
ΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Υ-
ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. * 

ΤΕΜ    400 400 3,750 € 

9 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ  
ΠΡΑΣΙΝΑ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΔΟΝΟΠΑΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΝΟ210, ΒΑΡΟΥΣ 210ΓΡ/Μ², ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,00*2,60 μ, 
ΡΑΦΗ ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ 1ΕΚ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ 
ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΒΑΦΗ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 95°C, ΣΤΟ ΧΛΩ-
ΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΩΣ 134°C), ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ ~ 1%). ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟ-
ΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓ-
ΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ 
ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. * 

ΤΕΜ    100 100 10,300 € 

10 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  
ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΔΟΝΟΠΑΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΝΟ210, ΒΑΡΟΥΣ 210ΓΡ/Μ²,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,65*1,15μ 
,ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ 1ΕΚ.ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ,ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΒΑΦΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 
95°C, ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ 
(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 134°C), ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (Α-
ΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ ~ 1%).  ΥΦΑΝΣΗ 
ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑ 
ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡ-
ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕ-
ΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. * 

ΤΕΜ    300 300 4,100 € 

11 
ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ  

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΔΟΝΟΠΑΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ,ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜ-
ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟ-
ΡΙΟΥ ΝΟ210, ΒΑΡΟΥΣ 210ΓΡ/Μ²,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
0,50*0,70μ, ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΥΡΙΣΜΑ 10-
12ΕΚ.ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗ-
ΛΗ ΒΑΦΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 95°C, ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 
134°C), ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙ-
ΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ ~ 1%).  ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, 
ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΚΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑ-
ΖΕΙ. * 

ΤΕΜ    50 50 1,95 € 
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12 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  
ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΙΚΡΑ  

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΔΟΝΟΠΑΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΝΟ210, ΒΑΡΟΥΣ 210ΓΡ/Μ², ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
0,90μ*0,80μ ,ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ 1ΕΚ.ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 
ΕΝΩ ΟΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΟΥΓΙΕΣ ΓΥΡΙΣΤΕΣ -ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ, 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΒΑΦΗ Α-
ΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 95°C, ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 134°C), ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚ-
ΠΛΥΣΗ ~ 1%).  ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, ΧΩΡΙΣ 
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΛΕΣ  
ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΜΙ-
ΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ 
(ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝ-
ΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑΖΕΙ. * 

ΤΕΜ    100 100 2,350 € 

13 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  
ΠΡΑΣΙΝΑ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  

ΥΦΑΣΜΑ ΣΕΝΔΟΝΟΠΑΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΝΟ210, ΒΑΡΟΥΣ 210ΓΡ/Μ²,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1,10μ*1,10μ, ΡΑΦΗ ΜΕ ΓΥΡΙΣΜΑ 1ΕΚ.ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 
ΠΛΕΥΡΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ 
ΒΑΦΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 95°C, ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 
134°C), ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΡΡΙ-
ΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ ~ 1%).  ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΙΣΟΠΥΚΝΗ, 
ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΚΟΛΕΣ  ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΤΣΑΛΑΚΩΤΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ) ΙΔΙΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑ-
ΖΕΙ. * 

ΤΕΜ    400 400 4,000 € 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE MARK (ΝΑ ΚΑ-

ΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΗ 

 

 

ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)] 

 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Γ. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221898 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ / ΒΕΡΟΙΑ / 59100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Αικατερίνη Μπορτένα 

- Τηλέφωνο: 23313 51157, - 51314 

- Ηλ. ταχυδρομείο: prom6@verhospi.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.verhospi.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετι-

κού CPV): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (CPV 79212200-5) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: (-) 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή                               

(εάν υπάρχει): 26/2018  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:prom6@verhospi.gr
http://www.verhospi.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατά-

στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 

άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφό-

σον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-

κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μι-

κρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ απο-

κλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομι-

κός φορέας είναι προστατευόμενο εργα-

στήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προ-

γραμμάτων προστατευόμενης απασχόλη-

σης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονε-

κτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας εί-

ναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλο-

γο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φο-

ρέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-

ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέ-

ρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περί-

πτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώ-

στε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι-

στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρε-

τε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίση-

μο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληρο-

φορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες 

Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευ-

θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δε-

δομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυ-

τή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδι-

κασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

νους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-

φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή-

κοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-

χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

σας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικα-

νότητες άλλων οικονομικών φορέων προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επι-

λογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθο-

ρίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

τητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

ες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβα-

σης.  

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

ρέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομι-

κός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να ανα-

θέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινό-

μενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 

σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδί-

κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποι-

ουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 

έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική α-

πόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξα-

κολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-

χεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-

σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 

έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 

της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικα-

στική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-

χεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυ-

τοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

κανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-

χρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-

σης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-

νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, α-

ναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

μα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-

τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελ-

ματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργα-

τικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέ-

τρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλει-

σμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποια-

δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτή-

των, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υ-

πόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 

και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβα-

ρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-

τρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκο-

πό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-

τρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθε-

σης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επι-

χείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προη-

γούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγ-

γελία της προηγούμενης σύμβασης , απο-

ζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-

τρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-

βαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-

ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-

στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φο-

ρέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμι-

το τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληρο-

φορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν α-

θέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθε-

σης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανη-

τικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά-

σουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφο-

ρούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την α-

νάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

μικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδή-

ποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κρι-

τηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-

γής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμέ-

νος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικο-

νομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου ορ-

γανισμού για να έχει τη δυνατότητα να πα-

ράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα ε-

γκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέ-

ας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρ-

κεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οι-

κονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετι-

κή διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-

γραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-

βασης είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργα-

σιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργα-

σιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργα-

σιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-

βασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγ-

γραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νό-

μισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νό-

μισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νό-

μισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετι-

κά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) 

δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαι-

τούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία 

που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές α-

ναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική δια-

κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δη-

λώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτού-

μενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλο-

γίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντί-

στοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οι-

κονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται η-

λεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχε-

τική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φο-

ρέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 





ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α.Δ. 26/2018                                                                                                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 30 από 36 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έρ-

γων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-

ράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει 

τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημα-

ντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορί-

ζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμη-

θειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφο-

ράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί 

στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί 

ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιορι-

στεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορί-

ζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περι-

γραφή 

ποσά ημερο-

μηνίες 

παραλή-

πτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησι-

μοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 

ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως 

τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότη-

τας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έρ-

γων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προ-

σωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να ε-

φαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχεί-

ρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανί-

χνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προ-

ϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταπο-

κρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διε-

νέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγω-

γικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του 

οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα 

μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγ-  
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γελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον ερ-

γολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορί-

ζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να ε-

φαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντι-

κής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμ-

βασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-

μικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τε-

λευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προ-

σωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθε-

σή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκατα-

στάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέ-

λεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολα-

βίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) 

της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα α-

παιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτο-

γραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύ-

σει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δη-

λώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα α-

παιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκο-

μίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έ-

χουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγ-

χου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμέ-

νων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευό-

μενη με παραπομπές στις τεχνικές προδια-

γραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζο-

νται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρε-

τε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδο-

θεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμ-

μορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανο-

μένης της προσβασιμότητας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινί-

στε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 

να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστη-

μα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδο-

θεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμ-

μορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινί-

στε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 

να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστή-

ματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

θέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκει-

ται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπο-

ρούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορ-

φές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ο-

ρίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστι-

κού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρ-

μοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικο-

νομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων δι-

ατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

ρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυ-

στέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που ανα-

φέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου  

στ .............................................................................................................................................................. 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 

έχω υποβάλλει  

στ....................................................................................................................................................................... 

[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υ-

πεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς  

τ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση 

στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 
 

 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαι-

τούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

κατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύ-

ρια ευρώ. 

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

σχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερ-

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

τομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική ε-

μπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμέ-

νες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμ-
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βασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ο-

κτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλει-

σμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπι-

στωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρημα-

τοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νο-

μοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 

κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο ε-

δάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τό-

σο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγ-

γραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετι-

κά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην κα-

ταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 
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εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμ-

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

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιεί-

ται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δη-

μόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχεί-

ρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ο-

νόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευ-

τής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλε-

ση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργο-

λάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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