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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ                       

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ) 

3. Τ.Ε.Υ.∆. (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 Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Περί Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευόµενων 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 Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.4 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα εται-

ρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

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

εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 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 ε-

νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υπο-

βοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

1.10 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τρο-

ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 

µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο 

Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και 

1.11 του Ν. 4497/2017, άρθ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του                             

Ν. 4412/2016. 

1.12 του Ν. 4605/2019 (Α΄52) περί τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/2016 – προσθήκη νέων 

άρθρων. 

 

 

 



  

  

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 την υπ’αριθ.17/30-08-2018 (Ε.Η.∆ 1Ο) πράξη του ∆.Σ του Γ.Ν. Ηµαθίας, που εγκρίνει  τον           

επισυναπτόµενο, στο µε ΑΠ.  10492/21-08-2018 έγγραφο του Γραφείου Προµηθειών, Πίνακα 

Προγραµµατισµού ∆ιαχειριστικού έτους 2018 του ΓΝ. Ηµαθίας, ο οποίος περιλαµβάνει τις 

ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του  ΓΝ Ηµαθίας για προµήθει-

ες και υπηρεσίες. 

2.2 την υπ’αριθ.24/29-11-2018 (Ε.Η.∆ 5Ο) πράξη του ∆.Σ του Γ.Ν. Ηµαθίας, που εγκρίνει  τον επι-

συναπτόµενο, στο µε ΑΠ.  15928/28-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Προµηθειών, Πίνακα 

Προγραµµατισµού ∆ιαχειριστικού έτους 2018 του ΓΝ. Ηµαθίας όπως αυτός τροποποιήθηκε, 

ο οποίος περιλαµβάνει τις ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του                   

ΓΝ Ηµαθίας για προµήθειες και υπηρεσίες. 

2.3 την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµι-

κών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδο-

σης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων 

προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.4 το 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 προδιαγραφές µετά την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016. 

2.5 την υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε                  

θέµα : «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονι-

κού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.6 την υπ’ αριθµ 31/2017 απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) µε θέµα: Συµβά-

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

2.7 την υπ’ αριθµ. 06/15.03.2019 (Θέµα Ε.Η.∆. 1ο) Πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                    

του Γ.Ν. Ηµαθίας για έγκριση σκοπιµότητας, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού                         

προµήθειας «Συριγγών», για τις ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας 

του Γ.Ν. Ηµαθίας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, σχεδίου διακήρυξης και ορισµού                            

επιτροπής αξιολόγησης. 

2.8 την υπ΄ αριθµ. 439 µε αριθµ. πρωτ. 4152/27-03-2019 (Α∆Α: ΩΞΥ34690Β7-4ΙΓ)  Απόφαση                

Νοµικής ∆έσµευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας. 

2.9 την µε αριθµ. πρωτ. 3001/27-03-2019 (Α∆Α: 6ΦΥΕ469074-Ν0Κ) Απόφαση Νοµικής                      

∆έσµευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Νάουσας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

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

συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), 

για την προµήθεια «Συριγγών». 

Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 16 Μαΐου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00, στην                              

αίθουσα του Γραφείου Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας, από              

αρµόδια  επιτροπή.   

 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

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,              

∆ιεύθυνση Περιοχή Ασωµάτων, ΤΚ 59100, Βέροια, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23313-51157, 23313-51314,  

µέχρι την 16/05/2019 και ώρα 13:00 (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή                           

αποστέλλονται).  

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπά-

νω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να α-

ποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ∆ικαίωµα 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 προ-

κειµένου να υποβάλουν 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 σύµβασης. 

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

γλώσσα και υποβάλλεται, 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):  

Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79, παρ. 4, του Ν. 4412/2016 (Α147), 

συµπληρωµένο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄. Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)               

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  Η απαιτούµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση 

υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον 



  

  

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

συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

1. Όσον αφορά το Μέρος ΙV του Τ.Ε.Υ.∆., ο οικονοµικός φορέας Θα συµπληρώσει    

µόνο την Ενότητα a, χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  

ενότητα     (Α έως ∆). 

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

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

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

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφο-

ράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει: 

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 συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

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

συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  (π.χ. 

δήλωση συµµόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία 

σχετικά µε την παραγωγική και εµπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος 

που τεκµηριώνουν την ικανότητα του προµηθευτή 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 επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνι-

κά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) όλα τα µέρη του προσφερόµενου υλι-

κού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα δώδεκα 

(12) µηνών και ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού. 

4. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα                 

κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής,                     

υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την                    

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 

 

Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν και δείγµατα των προσφερόµενων ειδών. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετη-

θούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

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

οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

 

 

 



  

  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

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

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτε-

ρο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:  

 Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητι-

κώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής 

αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για 

τα υπό προµήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγρα-

φές του παραρτήµατος Β’. 

 Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατή-

σεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς 

και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα 

έξοδα προµήθειας και µεταφοράς  υπό προµήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδει-

χθεί στον προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

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

νται τα υπό προµήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκοµείο.  

 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση 

της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών 

που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλα-

βή των ειδών και την αποπληρωµή τους.  

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του δια-

γωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν 

τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφο-

ράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό 

θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα α-

πορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό                

ανάδοχο να υποβάλλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής               

ειδοποίησης σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.  

Σηµειώνεται ότι, αν έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέρο-

ντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύµφωνα µε το ΤΕΥ∆ οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδο-

ποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι ο-

φείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί το Nοσοκοµείο σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγ-

γραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αναλυτικά: 

1. απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει      

αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας από 



  

  

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των                 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς,                  

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής      

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

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

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

2. πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο     

υποβολής του, άλλως, έκδοσης τελευταίου τρίµηνου  πριν την υποβολή του από το οποίο να                

προκύπτει πως οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και  εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο            

υποβολής του, άλλως, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή του από το οποίο να                   

προκύπτει πως οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.                   

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και  εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

4. πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την                 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης  ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει           

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ 

99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

5.  Πιστοποιητικό έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν την υποβολή, του οικείου                    

Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά 

τους, ήτοι την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

6. πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής                      

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σε                   

περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή οι οικονοµικοί φορείς προσκο-

µίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής                  

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής                   



  

  

προστίµου σε βάρος του σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κα-

τά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στη ένωση σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19  παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

 

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων  φορέων για 

την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους προσκοµίζει ιδίως σχετική έγγρα-

φη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω                 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή, όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρ-

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

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην ελληνική και επικυρω-

µένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο ή από δικηγό-

ρο. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χά-

γης, 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 επιφέ-

ρουν κυρώσεις.  

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

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθι-

γε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπι-

στευτικού 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 χα-

ρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 

σχετική 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 άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε 

τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015 (Α'34).  



  

  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθω-

ση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυ-

τήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης 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 απο-

κρούσει, 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 εγγρά-

φου της Υπηρεσίας, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι ο-

ποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρο-

νται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 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 ∆.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 οριζό-

µενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

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

οικονοµική άποψή 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 ισότι-

µες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οι-

κονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµο-

δίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 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. Τα ζητούµενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την διαβίβαση 

της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκοµείου προς τον Προµηθευτή. Η παράδοση των υλικών 

θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου,, τα οποία θα πρέπει να είναι 

απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

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

και ευθύνη του Προµηθευτή. Η παραλαβή του υλικού 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 

∆ιαγωνισµού). 

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 δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην κατα-

χώρηση 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 oικovoµικώv 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 συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

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

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή 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 5ο  
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 άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιµής 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 είκοσι (10) ηµερών, από την ειδοποίηση, 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.  Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύµβαση. 

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 ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι για χρονικό διάστηµα 15 µηνών.  

Η υποχρέωση προσκόµισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η αξία της                  

εγγυητικής, που προκύπτει για την υπογραφή της σύµβασης, δεν ξεπερνά το ποσό των 50 ευρώ. 

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύ-

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.  

       

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

πρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµ-

βασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη 

αυτής.  

7. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί 

τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 

που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµού-

νται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παρα-

γράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες. Το Νοσοκοµείο µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, να παρατείνει µονοµερώς την ισχύ της σύµβασης για χρονικό διάστηµα τριών (3)                

µηνών από τη λήξη της εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες.  Σε περίπτωση µη έγκαιρης εκτέ-



  

  

λεσης συµβατικών υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον ανάδοχο κυρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη 

Νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

κυρωτική απόφαση. 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 ∆ηµοσίου, ποσού     

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

ραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Με-

ταφορών και ∆ικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

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

νταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

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

τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή. 

 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέ-

πονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώ-

σεων.  

 

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

καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νό-

µων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

 

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστο-

λή 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 άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 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 παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε 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 φόρων 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 άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε µε την αριθµ. 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 προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συ-

µπληρωµατικής 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 4%. 

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

χή. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου νόµοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

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

Νοσοκοµείου. 

 

 

                                                                          
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

           
 
 
 
 
 

                                                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 

 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

1 
Σύριγγες πλαστικές 2,5 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 105.000   95.000   200.000   0,0212 4.240,00 € 

2 
Σύριγγες πλαστικές 5 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100.000   93.000   193.000   0,0243 4.689,90 € 

3 
Σύριγγες πλαστικές 10 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 123.100   115.000   238.100   0,0372 8.857,32 € 

4 
Σύριγγες πλαστικές 20 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 64.000   0   64.000   0,0619 3.961,60 € 

5 
Σύριγγες ινσουλίνης  1 ml, 
µε αποσπώµενη βελόνα 27 
G X  1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20.133   16.278   36.411   0,0258 939,40 € 

6 
Σύριγγες πλαστικές 50-60 
ml, χωρίς βελόνη, µε µε-
γάλο ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.500   0   7.500   0,1260 945,00 € 

7 
Σύριγγες πλαστικές 50-60 
ml, χωρίς βελόνα, µε µικρό 
ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200 4000 5.200   0,1260 655,20 € 

8 

Σύριγγες πλαστικές  60 ml, 
χωρίς βελόνα, µε µεγάλο 
ρύγχος (φαρδύ-χονδρό 
µπεκ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ   8.000   8.000   0,1260 1.008,00 € 

9 
Σύριγγες προηπαρινισµές 
χωρίς βελόνα λήψης δείγ-
µατος αίµατος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4500 0   4.500   0,9000 4.050,00 € 

10 
Σύριγγες προηπαρινισµές 
µε βέλονα 23G & 25G           
λήψης δείγµατος αίµατος  

ΤΕΜΑΧΙΟ 3800 0 3.800   1,1550 4.389,00 € 

11 
Σύριγγες Αξονικού Τοµο-
γράφου 200 ML 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   0   200   4,7100 942,00 € 

 

Οι αναγραφόµενες 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. 



  

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. Οι πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης να είναι του «τύπου Β», δηλαδή εφοδιασµένες µε ελαστικό 
παρέµβυσµα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εµβόλου εντός του κυλίνδρου, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3, § 3.1 της Υπουργικής Απόφασης Α6/6404δις ( ΦΕΚ 681/2ο/8-8-91) «Τεχνικές 
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών µιας χρήσης». 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
2.1. Οι πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης απαιτείται να είναι καθ’ όλα σύµφωνες µε την παραπάνω 
Υπουργική Απόφαση καθώς και µε τις παρακάτω επιπρόσθετες απαιτήσεις. 
2.2. Τα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, απαιτείται να είναι πολυπροπυλένιο για 
τον κύλινδρο, πολυαιθυλένιο για το έµβολο και φυσικό καουτσούκ σιλικονισµένο για το ελαστικό πα-
ρέµβυσµα. 
2.3. Σε ότι αφορά την µέθοδο αποστείρωσης, να είναι κατοχυρωµένη και αποδεκτή διεθνώς. 
2.4. Το εργοστάσιο παραγωγής πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9000. 
2.5. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήµανση ποιότητας CE σύµφωνα µε την ∆Υ7/2480/1994 κοινή Υ-
πουργική απόφαση σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-6-1993. 
2.6. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ηµεροµηνία παραγωγής τους να 
µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών από αυτήν της παραλαβής. 
2.7. Όλες οι πληροφορίες, που συνοδεύουν το προϊόν καθώς και στην συσκευασία, απαιτείται να 
παρέχονται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς να ενδιαφέρει αν παρέχονται ταυτόχρονα και σε άλλη 
γλώσσα. 

 
3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει απαραίτητα µε την προσφορά τους: 
3.1. Να δηλώσουν µε υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής 
και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκοµίσουν. 
3.2. Να υποβάλουν δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 
3.3. Να δηλώσουν τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθ-
µό αναγνώρισης, που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιηµένο Οργανισµό από την Επιτροπή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
3.4. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µέρος ή το σύνολο των υπό προµή-
θεια υλικών.  
3.5. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης να προσκοµίσουν δείγµατα από τις προσφερόµενες πλαστικές 
σύριγγες στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 
3.6. Σε περίπτωση που κριθούν µειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών µιας χρήσης, που 
θα παραδίδουν, να προσκοµίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγ-
χος στειρότητας, λοιποί φωτοχηµικοί έλεγχοι, µε τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προµηθευ-
τή), στην οποία θα περιλαµβάνονται τα εξής: 
3.6.1. Ο αριθµός παρτίδας. 
3.6.2. Το όνοµα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηρίου ελέγχου. 
3.6.3. Η ηµεροµηνία ελέγχου. 
3.6.4. Το αποτέλεσµα του ελέγχου. 
3.7. Προκειµένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα του προµηθευτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
παραγράφου 3.6. της ενότητας 3. (προσκόµιση έκθεσης εργαστηριακού ελέγχου κατά την παραλα-
βή), θα πρέπει κατά το στάδιο της αξιολόγησης οι προµηθευτές να προσκοµίσουν αντίγραφο έκθε-
σης, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, εργαστηριακού ελέγχου ενδεικτικής παρτίδας των προσφερο-
µένων πλαστικών συριγγών. Τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
3.8. Οι προµηθευτές οφείλουν να συµµορφώνονται µε την Υπουργική απόφαση Ε3/833/99 «περί δι-
ασφάλισης συστήµατος ποιότητας για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων», ό-
πως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.9. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά τους: 
3.9.1. Αντίγραφο της πιστοποίησης κατά ISO 9000 του εργοστάσιου παραγωγής. 
3.9.2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήµανση CE από αντίστοιχο κοινοποιηµένο οργανισµό. 

3.9.3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99. 
 

 
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
4.1. Η συσκευασία πρέπει να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τις σύριγγες από 
επιµολύνσεις. 



  

  

4.2. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλµ και να επιλέγεται σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της Απόφασης Α6/640δις. 
4.3. Στην εξωτερική συσκευασία όλων των πλαστικών συριγγών µιας χρήσης να αναγράφονται οι 
παρακάτω ενδείξεις: 
4.3.1. Στοιχεία κατασκευαστή - χώρα και εργοστάσιο κατασκευής. 
4.3.2.Υλικό κατασκευής. 
4.3.3. Μέγεθος 
4.3.4. Η ένδειξη «να µην χρησιµοποιείται µε παραλδεΰδη», εκτός αν τα προσφερόµενα είδη είναι σύµ-
φωνα µε την παραλδεΰδη. 
4.3.5. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης. 
4.3.6. Ηµεροµηνία παραγωγής. 
4.3.7. Ηµεροµηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης). 
4.3.8. Αριθµός παρτίδας. 
4.3.9. Σήµανση CE. 
 
 
 
5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
5.1. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστι-
κές σύριγγες, που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριµένο εργοστασίου κατασκευής, που αξιολο-
γήθηκε από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και αναφέρεται στη σύµβαση, ώστε να µην προ-
σκοµίζεται οποιαδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε. 
5.2. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των συριγγών, που παραλαµβάνονται, θα πρέπει οι 
Επιτροπές παραλαβής κατά το µακροσκοπικό έλεγχο: 
5.2.1. Να ζητούν από τον προµηθευτή, αντίγραφο της έκθεσης του εργαστηριακού ελέγχου του κα-
τασκευαστή, η οποία θα αφορά τη συγκεκριµένη παρτίδα συριγγών, που παραλαµβάνουν, όπως 
προβλέπεται στην § 3.6. της ενότητας 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των τεχνικών προδιαγραφών. 
5.2.2. Να ελέγχουν τον αριθµό παρτίδας των συριγγών, που θα αναγράφεται επί της συσκευασίας, 
σύµφωνα µε το εδάφιο 4.3.8. της ενότητας 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ο οποίος πρέπει να είναι ο 
ίδιος µε τον αναφερόµενο στην έκθεση εργαστηριακού ελέγχου, που θα προσκοµίζει ο προµηθευ-
τής. 
5.2.3. Να ελέγχουν την ηµεροµηνία παραγωγής των συριγγών, που αναγράφεται επί της συσκευα-
σίας σύµφωνα µε την παράγραφο εδάφιο 4.3.7. της ενότητας 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ και την § 2.6. της ενότη-
τας 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να µην παραλαµβάνονται σύριγγες από γε-
ρασµένο υλικό κατασκευής.  
5.2.4. Να αποστέλλουν περιοδικά κατά την κρίση τους, αντιπροσωπευτικά δείγµατα συριγγών για 
έλεγχο αποστείρωσης σε εργαστήριο του φορέα ή του Υπουργείου Υγείας , Ε.Ο.Φ. και άλλων. 
5.2.5. Τα έξοδα ελέγχου και τα αποστελλόµενα δείγµατα θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 
 
6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
6.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται, µε ποινή απόρριψης, µαζί µε την προσφορά του να υποβάλλει και 
φύλλο συµµόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις των τεχνι-
κών προδιαγραφών. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρειες όλες οι υπάρχουσες συµφω-
νίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων πλαστικών συριγγών µιας χρήσης σε 
σχέση µε τα αναφερόµενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Ο προµηθευτής θα πρέπει να 
απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο µια προς µια µε την ίδια σειρά και αρίθµηση. 
6.2. Φωτοτυπίες πιστοποιητικών και λοιπών σχετικών δικαιολογητικών γίνονται δεκτές, εφόσον είναι 
θεωρηµένες, ενώ η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τα πρωτότυπα 
και σε περίπτωση µη προσκόµισης τους η προσφορά να απορρίπτεται. 

 
 
7. Για όσα δεν προβλέπονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις ( ΦΕΚ 681/2ο /8-8-91) και την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-6-1993. 

 

 

 

 

 

 



  

  

Ειδικές προδιαγραφές ανά κατηγορία 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Σύριγγες πλαστικές 
2,5 ml, µε βελόνα 21 

G X 1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 2,5 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε                
ατοµική συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

2 
Σύριγγες πλαστικές 5 
ml, µε βελόνα 21 G X 

1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 5 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε ατοµική 
συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

3 
Σύριγγες πλαστικές 
10 ml, µε βελόνα 21 

G X 1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 10 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε ατοµική 
συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

4 

Σύριγγες πλαστικές 

20 ml, µε βελόνα 21 
G X 1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 20 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε ατοµική 

συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

5 

Σύριγγες ινσουλίνης  

1 ml, µε αποσπώµε-
νη βελόνα 27 G X  

1/2'' 

Σύριγγες ινσουλίνης  1 ml, µιας χρήσης, πλαστικές, αποστειρωµένες, 
σε ατοµική συσκευασία, µε αποσπώµενη βελόνα 27 G X  1/2'' 

6 

Σύριγγες πλαστικές 
50-60 ml, χωρίς βε-

λόνη, µε µεγάλο 
ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

Σύριγγες πλαστικές 50-60 ml, µιας χρήσης, αποστειρωµένες, σε ατο-
µική συσκευασία, για σύνδεση µε καθετήρα Levin, µε διαβάθµιση 

ανά 1 cm, χωρίς βελόνη, µε µεγάλο ρύγχος µπεκ-κώνο) 

7 

Σύριγγες πλαστικές 
50-60 ml, χωρίς βε-
λόνα, µε µικρό ρύγ-

χος (µπεκ-κώνο) 

Σύριγγες πλαστικές 50-60 ml, µιας χρήσης, αποστειρωµένες, σε ατο-
µική συσκευασία, µε διαβάθµιση ανά 1 cm, χωρίς βελόνα, µε µικρό 

ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

8 

Σύριγγες πλαστικές  
60 ml, χωρίς βελόνα, 

µε µεγάλο ρύγχος 

(φαρδύ-χονδρό 
µπεκ) 

Σύριγγες πλαστικές  60 ml, µιας χρήσης, αποστειρωµένες, χωρίς βε-
λόνα, µε διαβάθµιση ανά 1 cm, µε µεγάλο ρύγχος (φαρδύ-χονδρό 

µπεκ) 

9 

Σύριγγες προηπαρι-

νισµές χωρίς βελόνα 
λήψης δείγµατος  

αίµατος 

∆ειγµατοφορέας αίµατος για αναλύσεις σε αναλυτή αερίων αίµατος 
(Σύριγγες Αερίων Αίµατος). Να είναι ηπαρινινισµένες έτοιµες για 

χρήση µε εξισορροπηµένο τύπο ηπαρίνης ώστε να µην δύναται να 
σχηµατιστεί κάποιο σύµπλοκο µε το µόριο της ηπαρίνης. Η ηπαρίνη 

να είναι σε στερεή µορφή µε αναφορά να είναι ψεκασµένη οµοιό-
µορφα στα τοιχώµατα του εσωτερικού αυλού της σύριγγας µε πο-

σότητα ηπαρίνης 80 I.U. ΤΟΥ 3CC για λήψη αρτηριακού αίµατος από 
αρτηριακή γραµµή (µε αρτηριακή πλήρωση του δειγµατοφορέα) µε 
λείο άκρο και πώµα. Να είναι σε ατοµική συσκευασία και να φέρει 

έµβολο ασφαλείας.  



  

  

10 

Σύριγγες προηπαρι-
νισµές µε βελόνα 

23G και 25G  λήψης 
δείγµατος αίµατος  

∆ειγµατοφορέας αίµατος για αναλύσεις σε αναλυτή αερίων αίµατος 

(Σύριγγες Αερίων Αίµατος). Να είναι ηπαρινινισµένες έτοιµες για 
χρήση µε εξισορροπηµένο τύπο ηπαρίνης ώστε να µην δύναται να 
σχηµατιστεί κάποιο σύµπλοκο µε το µόριο της ηπαρίνης. Η ηπαρίνη 
να είναι σε στερεή µορφή µε αναφορά να είναι ψεκασµένη οµοιό-
µορφα στα τοιχώµατα του εσωτερικού αυλού της σύριγγας µε πο-
σότητα ηπαρίνης 80 I.U. ΤΟΥ 3CC για λήψη αρτηριακού αίµατος µε 

βελόνα ασφαλείας 23G ΚΑΙ 25G µε ενσωµατωµένο µη αποσπώµενο 
προστατευτικό κάλυµµα (µε αρτηριακή πλήρωση του δειγµατοφορέ-
α) µε βιδωτό άκρο και πώµα. Να είναι σε ατοµική συσκευασία και να 

φέρει έµβολο ασφαλείας. 

11 
Σύριγγες Αξονικού 

Τοµογράφου 200 ML 

ΚΙΤ σύριγγας 200ml µιας χρήσεως µε σωληνάκι πλήρωσης και 
γραµµή σύνδεσης ασθενή, µε αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 300psi, 

µε πιστοποιητικό συµβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή ή 
ανεξάρτητο φορέα για χρήση σε εγχυτή MEDRAD VISTRON CT 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 – ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221898 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ / ΒΕΡΟΙΑ / 59100 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
- Τηλέφωνο: 2331351157 
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom1@verhospi.gr  
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (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): ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV: 33141310-6) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: (-) 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 
(εάν υπάρχει): 7/2019  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



  

  

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: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (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; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληρο-

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



  

  

φορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες 
Α, Β, Γ, ή ∆ 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 ΤΕΥ∆ 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. 

[   ] 

 



  

  

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 …): 

[……] 

 



  

  

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 ΤΕΥ∆ 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. 

 



  

  

∆: 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).  



  

  

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) ∆ιάρκεια 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: 

[……] 

 



  

  

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; ∆ιευκρινήστε: 
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 
[……][……][……] 

 



  

  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτω-
µα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγ-
γυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγ-
γελµατικό 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 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-
ποκλεισµού («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: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσί-
ας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυ-
τές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, 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 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφω-
νίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 



  

  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λό-
γω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανά-
θεσης 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 σύµβα-
σης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης πα-
ραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρό-
µοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 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 αυ-
τές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-
στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέα  
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 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθε-
σης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανη-
τικές πληροφορίες που ενδέχεται να επη-
ρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που α-
φορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 



  

  

∆. 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:  
[……] 



  

  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ 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): [……][……][……] 

 
 



  

  

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):  
[……][……][……] 

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



  

  

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του οι-
κονοµικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται η-
λεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(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):  
[……][……][……] 

 



  

  

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-
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): [……][……][……] 

 



  

  

∆: 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): [……][……][……] 

 



  

  

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 

 



  

  

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 είµαισε 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 αναθέ-
τουσας 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 προσ-
διοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγρα-
φή, 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 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατοµµύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή              
µειονεκτούντων ατόµων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες.” 
viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 



  

  

                                                                                                                                                 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δρα-
στηριότητες 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/∆ΕΥ 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 
κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο 
εδάφιο)  
xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 



  

  

                                                                                                                                                 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να 
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από 
ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥ∆. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv ∆ιευκρινίστε 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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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ                       

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ) 

3. Τ.Ε.Υ.∆. (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 Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Περί Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευόµενων 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 Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.4 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –Νέα εται-

ρική µορφή- Σήµατα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθµιση Θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις, Μέρος ∆εύτερο, Νέα εταιρική µορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

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

εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 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 ε-

νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υπο-

βοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

1.10 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τρο-

ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 

µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο 

Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και 

1.11 του Ν. 4497/2017, άρθ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του                             

Ν. 4412/2016. 

1.12 του Ν. 4605/2019 (Α΄52) περί τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/2016 – προσθήκη νέων 

άρθρων. 

 

 

 



  

  

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 την υπ’αριθ.17/30-08-2018 (Ε.Η.∆ 1Ο) πράξη του ∆.Σ του Γ.Ν. Ηµαθίας, που εγκρίνει  τον           

επισυναπτόµενο, στο µε ΑΠ.  10492/21-08-2018 έγγραφο του Γραφείου Προµηθειών, Πίνακα 

Προγραµµατισµού ∆ιαχειριστικού έτους 2018 του ΓΝ. Ηµαθίας, ο οποίος περιλαµβάνει τις 

ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του  ΓΝ Ηµαθίας για προµήθει-

ες και υπηρεσίες. 

2.2 την υπ’αριθ.24/29-11-2018 (Ε.Η.∆ 5Ο) πράξη του ∆.Σ του Γ.Ν. Ηµαθίας, που εγκρίνει  τον επι-

συναπτόµενο, στο µε ΑΠ.  15928/28-11-2018 έγγραφο του Γραφείου Προµηθειών, Πίνακα 

Προγραµµατισµού ∆ιαχειριστικού έτους 2018 του ΓΝ. Ηµαθίας όπως αυτός τροποποιήθηκε, 

ο οποίος περιλαµβάνει τις ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας του                   

ΓΝ Ηµαθίας για προµήθειες και υπηρεσίες. 

2.3 την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµι-

κών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδο-

σης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων 

προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.4 το 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 προδιαγραφές µετά την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016. 

2.5 την υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε                  

θέµα : «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονι-

κού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.6 την υπ’ αριθµ 31/2017 απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) µε θέµα: Συµβά-

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

2.7 την υπ’ αριθµ. 06/15.03.2019 (Θέµα Ε.Η.∆. 1ο) Πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                    

του Γ.Ν. Ηµαθίας για έγκριση σκοπιµότητας, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού                         

προµήθειας «Συριγγών», για τις ανάγκες των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας 

του Γ.Ν. Ηµαθίας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, σχεδίου διακήρυξης και ορισµού                            

επιτροπής αξιολόγησης. 

2.8 την υπ΄ αριθµ. 439 µε αριθµ. πρωτ. 4152/27-03-2019 (Α∆Α: ΩΞΥ34690Β7-4ΙΓ)  Απόφαση                

Νοµικής ∆έσµευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας. 

2.9 την µε αριθµ. πρωτ. 3001/27-03-2019 (Α∆Α: 6ΦΥΕ469074-Ν0Κ) Απόφαση Νοµικής                      

∆έσµευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ηµαθίας – Μονάδα Νάουσας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

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

συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), 

για την προµήθεια «Συριγγών». 

Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 16 Μαΐου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00, στην                              

αίθουσα του Γραφείου Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας, από              

αρµόδια  επιτροπή.   

 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

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,              

∆ιεύθυνση Περιοχή Ασωµάτων, ΤΚ 59100, Βέροια, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23313-51157, 23313-51314,  

µέχρι την 16/05/2019 και ώρα 13:00 (µε οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή                           

αποστέλλονται).  

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπά-

νω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να α-

ποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. ∆ικαίωµα 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 προ-

κειµένου να υποβάλουν 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 σύµβασης. 

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

γλώσσα και υποβάλλεται, 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):  

Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79, παρ. 4, του Ν. 4412/2016 (Α147), 

συµπληρωµένο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄. Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10)               

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  Η απαιτούµενη Υπεύθυνη ∆ήλωση 

υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον 



  

  

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

συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

1. Όσον αφορά το Μέρος ΙV του Τ.Ε.Υ.∆., ο οικονοµικός φορέας Θα συµπληρώσει    

µόνο την Ενότητα a, χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  

ενότητα     (Α έως ∆). 

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

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

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

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφο-

ράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει: 

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 συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

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

συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  (π.χ. 

δήλωση συµµόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία 

σχετικά µε την παραγωγική και εµπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος 

που τεκµηριώνουν την ικανότητα του προµηθευτή 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 επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνι-

κά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) όλα τα µέρη του προσφερόµενου υλι-

κού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα δώδεκα 

(12) µηνών και ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού. 

4. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα                 

κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής,                     

υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την                    

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 

 

Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν και δείγµατα των προσφερόµενων ειδών. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετη-

θούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

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

οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

 

 

 



  

  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 

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

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτε-

ρο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής:  

 Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητι-

κώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής 

αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για 

τα υπό προµήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγρα-

φές του παραρτήµατος Β’. 

 Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατή-

σεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς 

και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Στην τιµή περιλαµβάνονται τα 

έξοδα προµήθειας και µεταφοράς  υπό προµήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδει-

χθεί στον προµηθευτή από την Υπηρεσία. 

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

νται τα υπό προµήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκοµείο.  

 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση 

της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών 

που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλα-

βή των ειδών και την αποπληρωµή τους.  

Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του δια-

γωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν 

τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφο-

ράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό 

θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα α-

πορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό                

ανάδοχο να υποβάλλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής               

ειδοποίησης σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.  

Σηµειώνεται ότι, αν έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέρο-

ντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύµφωνα µε το ΤΕΥ∆ οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδο-

ποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι ο-

φείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί το Nοσοκοµείο σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγ-

γραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αναλυτικά: 

1. απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή του ή ελλείψει      

αυτού ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας από 



  

  

το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις της παρ 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των                 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς,                  

απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής      

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

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

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

2. πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο     

υποβολής του, άλλως, έκδοσης τελευταίου τρίµηνου  πριν την υποβολή του από το οποίο να                

προκύπτει πως οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 

αλλοδαπή, τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και  εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

3. πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο            

υποβολής του, άλλως, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή του από το οποίο να                   

προκύπτει πως οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.                   

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και  εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

4. πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την                 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης  ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει           

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ 

99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

5.  Πιστοποιητικό έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν την υποβολή, του οικείου                    

Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά 

τους, ήτοι την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

6. πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής                      

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Σε                   

περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή οι οικονοµικοί φορείς προσκο-

µίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής                  

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής                   



  

  

προστίµου σε βάρος του σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κα-

τά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στη ένωση σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19  παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

 

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων  φορέων για 

την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους προσκοµίζει ιδίως σχετική έγγρα-

φη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω                 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή, όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρ-

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

2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι µεταφρασµένα στην ελληνική και επικυρω-

µένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσηµο µεταφραστικό γραφείο ή από δικηγό-

ρο. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χά-

γης, 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 επιφέ-

ρουν κυρώσεις.  

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

εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθι-

γε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπι-

στευτικού 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 χα-

ρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 

σχετική 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 άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε 

τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28/2015 (Α'34).  



  

  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθω-

ση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυ-

τήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης 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 απο-

κρούσει, 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 εγγρά-

φου της Υπηρεσίας, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι ο-

ποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρο-

νται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 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 ∆.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 οριζό-

µενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

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

οικονοµική άποψή 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 ισότι-

µες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οι-

κονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµο-

δίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 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. Τα ζητούµενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την διαβίβαση 

της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκοµείου προς τον Προµηθευτή. Η παράδοση των υλικών 

θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου,, τα οποία θα πρέπει να είναι 

απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

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

και ευθύνη του Προµηθευτή. Η παραλαβή του υλικού 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 

∆ιαγωνισµού). 

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 δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην κατα-

χώρηση 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 oικovoµικώv 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 συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

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

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή 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 5ο  
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 άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιµής 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 είκοσι (10) ηµερών, από την ειδοποίηση, 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.  Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύµβαση. 

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 ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι για χρονικό διάστηµα 15 µηνών.  

Η υποχρέωση προσκόµισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η αξία της                  

εγγυητικής, που προκύπτει για την υπογραφή της σύµβασης, δεν ξεπερνά το ποσό των 50 ευρώ. 

5.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύ-

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 

προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις.  

       

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

πρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµ-

βασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη 

αυτής.  

7. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί 

τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 

που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµού-

νται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της παρούσας παρα-

γράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες. Το Νοσοκοµείο µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, να παρατείνει µονοµερώς την ισχύ της σύµβασης για χρονικό διάστηµα τριών (3)                

µηνών από τη λήξη της εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες.  Σε περίπτωση µη έγκαιρης εκτέ-



  

  

λεσης συµβατικών υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον ανάδοχο κυρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη 

Νοµοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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

κυρωτική απόφαση. 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 ∆ηµοσίου, ποσού     

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

ραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Με-

ταφορών και ∆ικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

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

νταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

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

τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή. 

 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέ-

πονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώ-

σεων.  

 

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

καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νό-

µων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

 

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστο-

λή 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 άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 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 παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε 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 φόρων 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 άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε µε την αριθµ. 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 προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συ-

µπληρωµατικής 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 4%. 

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

χή. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου νόµοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

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

Νοσοκοµείου. 

 

 

                                                                          
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

           
 
 
 
 
 

                                                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 

 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

1 
Σύριγγες πλαστικές 2,5 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 105.000   95.000   200.000   0,0212 4.240,00 € 

2 
Σύριγγες πλαστικές 5 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100.000   93.000   193.000   0,0243 4.689,90 € 

3 
Σύριγγες πλαστικές 10 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 123.100   115.000   238.100   0,0372 8.857,32 € 

4 
Σύριγγες πλαστικές 20 ml, 
µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 64.000   0   64.000   0,0619 3.961,60 € 

5 
Σύριγγες ινσουλίνης  1 ml, 
µε αποσπώµενη βελόνα 27 
G X  1/2'' 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20.133   16.278   36.411   0,0258 939,40 € 

6 
Σύριγγες πλαστικές 50-60 
ml, χωρίς βελόνη, µε µε-
γάλο ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 7.500   0   7.500   0,1260 945,00 € 

7 
Σύριγγες πλαστικές 50-60 
ml, χωρίς βελόνα, µε µικρό 
ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1.200 4000 5.200   0,1260 655,20 € 

8 

Σύριγγες πλαστικές  60 ml, 
χωρίς βελόνα, µε µεγάλο 
ρύγχος (φαρδύ-χονδρό 
µπεκ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ   8.000   8.000   0,1260 1.008,00 € 

9 
Σύριγγες προηπαρινισµές 
χωρίς βελόνα λήψης δείγ-
µατος αίµατος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4500 0   4.500   0,9000 4.050,00 € 

10 
Σύριγγες προηπαρινισµές 
µε βέλονα 23G & 25G           
λήψης δείγµατος αίµατος  

ΤΕΜΑΧΙΟ 3800 0 3.800   1,1550 4.389,00 € 

11 
Σύριγγες Αξονικού Τοµο-
γράφου 200 ML 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200   0   200   4,7100 942,00 € 

 

Οι αναγραφόµενες 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. 



  

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. Οι πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης να είναι του «τύπου Β», δηλαδή εφοδιασµένες µε ελαστικό 
παρέµβυσµα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εµβόλου εντός του κυλίνδρου, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3, § 3.1 της Υπουργικής Απόφασης Α6/6404δις ( ΦΕΚ 681/2ο/8-8-91) «Τεχνικές 
προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών µιας χρήσης». 
 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
2.1. Οι πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης απαιτείται να είναι καθ’ όλα σύµφωνες µε την παραπάνω 
Υπουργική Απόφαση καθώς και µε τις παρακάτω επιπρόσθετες απαιτήσεις. 
2.2. Τα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, απαιτείται να είναι πολυπροπυλένιο για 
τον κύλινδρο, πολυαιθυλένιο για το έµβολο και φυσικό καουτσούκ σιλικονισµένο για το ελαστικό πα-
ρέµβυσµα. 
2.3. Σε ότι αφορά την µέθοδο αποστείρωσης, να είναι κατοχυρωµένη και αποδεκτή διεθνώς. 
2.4. Το εργοστάσιο παραγωγής πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9000. 
2.5. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήµανση ποιότητας CE σύµφωνα µε την ∆Υ7/2480/1994 κοινή Υ-
πουργική απόφαση σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-6-1993. 
2.6. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η ηµεροµηνία παραγωγής τους να 
µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών από αυτήν της παραλαβής. 
2.7. Όλες οι πληροφορίες, που συνοδεύουν το προϊόν καθώς και στην συσκευασία, απαιτείται να 
παρέχονται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς να ενδιαφέρει αν παρέχονται ταυτόχρονα και σε άλλη 
γλώσσα. 

 
3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει απαραίτητα µε την προσφορά τους: 
3.1. Να δηλώσουν µε υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής 
και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκοµίσουν. 
3.2. Να υποβάλουν δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 
3.3. Να δηλώσουν τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθ-
µό αναγνώρισης, που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιηµένο Οργανισµό από την Επιτροπή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
3.4. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µέρος ή το σύνολο των υπό προµή-
θεια υλικών.  
3.5. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης να προσκοµίσουν δείγµατα από τις προσφερόµενες πλαστικές 
σύριγγες στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 
3.6. Σε περίπτωση που κριθούν µειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών µιας χρήσης, που 
θα παραδίδουν, να προσκοµίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου (έλεγ-
χος στειρότητας, λοιποί φωτοχηµικοί έλεγχοι, µε τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προµηθευ-
τή), στην οποία θα περιλαµβάνονται τα εξής: 
3.6.1. Ο αριθµός παρτίδας. 
3.6.2. Το όνοµα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηρίου ελέγχου. 
3.6.3. Η ηµεροµηνία ελέγχου. 
3.6.4. Το αποτέλεσµα του ελέγχου. 
3.7. Προκειµένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα του προµηθευτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
παραγράφου 3.6. της ενότητας 3. (προσκόµιση έκθεσης εργαστηριακού ελέγχου κατά την παραλα-
βή), θα πρέπει κατά το στάδιο της αξιολόγησης οι προµηθευτές να προσκοµίσουν αντίγραφο έκθε-
σης, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, εργαστηριακού ελέγχου ενδεικτικής παρτίδας των προσφερο-
µένων πλαστικών συριγγών. Τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
3.8. Οι προµηθευτές οφείλουν να συµµορφώνονται µε την Υπουργική απόφαση Ε3/833/99 «περί δι-
ασφάλισης συστήµατος ποιότητας για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων», ό-
πως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.9. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά τους: 
3.9.1. Αντίγραφο της πιστοποίησης κατά ISO 9000 του εργοστάσιου παραγωγής. 
3.9.2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήµανση CE από αντίστοιχο κοινοποιηµένο οργανισµό. 

3.9.3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99. 
 

 
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
4.1. Η συσκευασία πρέπει να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τις σύριγγες από 
επιµολύνσεις. 



  

  

4.2. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλµ και να επιλέγεται σύµ-
φωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της Απόφασης Α6/640δις. 
4.3. Στην εξωτερική συσκευασία όλων των πλαστικών συριγγών µιας χρήσης να αναγράφονται οι 
παρακάτω ενδείξεις: 
4.3.1. Στοιχεία κατασκευαστή - χώρα και εργοστάσιο κατασκευής. 
4.3.2.Υλικό κατασκευής. 
4.3.3. Μέγεθος 
4.3.4. Η ένδειξη «να µην χρησιµοποιείται µε παραλδεΰδη», εκτός αν τα προσφερόµενα είδη είναι σύµ-
φωνα µε την παραλδεΰδη. 
4.3.5. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης. 
4.3.6. Ηµεροµηνία παραγωγής. 
4.3.7. Ηµεροµηνία λήξης (ασφαλούς χρήσης). 
4.3.8. Αριθµός παρτίδας. 
4.3.9. Σήµανση CE. 
 
 
 
5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
5.1. Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής, η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστι-
κές σύριγγες, που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριµένο εργοστασίου κατασκευής, που αξιολο-
γήθηκε από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και αναφέρεται στη σύµβαση, ώστε να µην προ-
σκοµίζεται οποιαδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε. 
5.2. Προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των συριγγών, που παραλαµβάνονται, θα πρέπει οι 
Επιτροπές παραλαβής κατά το µακροσκοπικό έλεγχο: 
5.2.1. Να ζητούν από τον προµηθευτή, αντίγραφο της έκθεσης του εργαστηριακού ελέγχου του κα-
τασκευαστή, η οποία θα αφορά τη συγκεκριµένη παρτίδα συριγγών, που παραλαµβάνουν, όπως 
προβλέπεται στην § 3.6. της ενότητας 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των τεχνικών προδιαγραφών. 
5.2.2. Να ελέγχουν τον αριθµό παρτίδας των συριγγών, που θα αναγράφεται επί της συσκευασίας, 
σύµφωνα µε το εδάφιο 4.3.8. της ενότητας 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ο οποίος πρέπει να είναι ο 
ίδιος µε τον αναφερόµενο στην έκθεση εργαστηριακού ελέγχου, που θα προσκοµίζει ο προµηθευ-
τής. 
5.2.3. Να ελέγχουν την ηµεροµηνία παραγωγής των συριγγών, που αναγράφεται επί της συσκευα-
σίας σύµφωνα µε την παράγραφο εδάφιο 4.3.7. της ενότητας 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ και την § 2.6. της ενότη-
τας 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να µην παραλαµβάνονται σύριγγες από γε-
ρασµένο υλικό κατασκευής.  
5.2.4. Να αποστέλλουν περιοδικά κατά την κρίση τους, αντιπροσωπευτικά δείγµατα συριγγών για 
έλεγχο αποστείρωσης σε εργαστήριο του φορέα ή του Υπουργείου Υγείας , Ε.Ο.Φ. και άλλων. 
5.2.5. Τα έξοδα ελέγχου και τα αποστελλόµενα δείγµατα θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 
 
6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
6.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται, µε ποινή απόρριψης, µαζί µε την προσφορά του να υποβάλλει και 
φύλλο συµµόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις των τεχνι-
κών προδιαγραφών. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρειες όλες οι υπάρχουσες συµφω-
νίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων πλαστικών συριγγών µιας χρήσης σε 
σχέση µε τα αναφερόµενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Ο προµηθευτής θα πρέπει να 
απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο µια προς µια µε την ίδια σειρά και αρίθµηση. 
6.2. Φωτοτυπίες πιστοποιητικών και λοιπών σχετικών δικαιολογητικών γίνονται δεκτές, εφόσον είναι 
θεωρηµένες, ενώ η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τα πρωτότυπα 
και σε περίπτωση µη προσκόµισης τους η προσφορά να απορρίπτεται. 

 
 
7. Για όσα δεν προβλέπονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις ( ΦΕΚ 681/2ο /8-8-91) και την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-6-1993. 

 

 

 

 

 

 



  

  

Ειδικές προδιαγραφές ανά κατηγορία 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
Σύριγγες πλαστικές 
2,5 ml, µε βελόνα 21 

G X 1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 2,5 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε                
ατοµική συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

2 
Σύριγγες πλαστικές 5 
ml, µε βελόνα 21 G X 

1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 5 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε ατοµική 
συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

3 
Σύριγγες πλαστικές 
10 ml, µε βελόνα 21 

G X 1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 10 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε ατοµική 
συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

4 

Σύριγγες πλαστικές 

20 ml, µε βελόνα 21 
G X 1 1/2'' 

Σύριγγες πλαστικές 20 ml µιας χρήσεως, αποστειρωµένες, σε ατοµική 

συσκευασία, µε βελόνα 21 G X 1 1/2'' 

5 

Σύριγγες ινσουλίνης  

1 ml, µε αποσπώµε-
νη βελόνα 27 G X  

1/2'' 

Σύριγγες ινσουλίνης  1 ml, µιας χρήσης, πλαστικές, αποστειρωµένες, 
σε ατοµική συσκευασία, µε αποσπώµενη βελόνα 27 G X  1/2'' 

6 

Σύριγγες πλαστικές 
50-60 ml, χωρίς βε-

λόνη, µε µεγάλο 
ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

Σύριγγες πλαστικές 50-60 ml, µιας χρήσης, αποστειρωµένες, σε ατο-
µική συσκευασία, για σύνδεση µε καθετήρα Levin, µε διαβάθµιση 

ανά 1 cm, χωρίς βελόνη, µε µεγάλο ρύγχος µπεκ-κώνο) 

7 

Σύριγγες πλαστικές 
50-60 ml, χωρίς βε-
λόνα, µε µικρό ρύγ-

χος (µπεκ-κώνο) 

Σύριγγες πλαστικές 50-60 ml, µιας χρήσης, αποστειρωµένες, σε ατο-
µική συσκευασία, µε διαβάθµιση ανά 1 cm, χωρίς βελόνα, µε µικρό 

ρύγχος (µπεκ-κώνο) 

8 

Σύριγγες πλαστικές  
60 ml, χωρίς βελόνα, 

µε µεγάλο ρύγχος 

(φαρδύ-χονδρό 
µπεκ) 

Σύριγγες πλαστικές  60 ml, µιας χρήσης, αποστειρωµένες, χωρίς βε-
λόνα, µε διαβάθµιση ανά 1 cm, µε µεγάλο ρύγχος (φαρδύ-χονδρό 

µπεκ) 

9 

Σύριγγες προηπαρι-

νισµές χωρίς βελόνα 
λήψης δείγµατος  

αίµατος 

∆ειγµατοφορέας αίµατος για αναλύσεις σε αναλυτή αερίων αίµατος 
(Σύριγγες Αερίων Αίµατος). Να είναι ηπαρινινισµένες έτοιµες για 

χρήση µε εξισορροπηµένο τύπο ηπαρίνης ώστε να µην δύναται να 
σχηµατιστεί κάποιο σύµπλοκο µε το µόριο της ηπαρίνης. Η ηπαρίνη 

να είναι σε στερεή µορφή µε αναφορά να είναι ψεκασµένη οµοιό-
µορφα στα τοιχώµατα του εσωτερικού αυλού της σύριγγας µε πο-

σότητα ηπαρίνης 80 I.U. ΤΟΥ 3CC για λήψη αρτηριακού αίµατος από 
αρτηριακή γραµµή (µε αρτηριακή πλήρωση του δειγµατοφορέα) µε 
λείο άκρο και πώµα. Να είναι σε ατοµική συσκευασία και να φέρει 

έµβολο ασφαλείας.  



  

  

10 

Σύριγγες προηπαρι-
νισµές µε βελόνα 

23G και 25G  λήψης 
δείγµατος αίµατος  

∆ειγµατοφορέας αίµατος για αναλύσεις σε αναλυτή αερίων αίµατος 

(Σύριγγες Αερίων Αίµατος). Να είναι ηπαρινινισµένες έτοιµες για 
χρήση µε εξισορροπηµένο τύπο ηπαρίνης ώστε να µην δύναται να 
σχηµατιστεί κάποιο σύµπλοκο µε το µόριο της ηπαρίνης. Η ηπαρίνη 
να είναι σε στερεή µορφή µε αναφορά να είναι ψεκασµένη οµοιό-
µορφα στα τοιχώµατα του εσωτερικού αυλού της σύριγγας µε πο-
σότητα ηπαρίνης 80 I.U. ΤΟΥ 3CC για λήψη αρτηριακού αίµατος µε 

βελόνα ασφαλείας 23G ΚΑΙ 25G µε ενσωµατωµένο µη αποσπώµενο 
προστατευτικό κάλυµµα (µε αρτηριακή πλήρωση του δειγµατοφορέ-
α) µε βιδωτό άκρο και πώµα. Να είναι σε ατοµική συσκευασία και να 

φέρει έµβολο ασφαλείας. 

11 
Σύριγγες Αξονικού 

Τοµογράφου 200 ML 

ΚΙΤ σύριγγας 200ml µιας χρήσεως µε σωληνάκι πλήρωσης και 
γραµµή σύνδεσης ασθενή, µε αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 300psi, 

µε πιστοποιητικό συµβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή ή 
ανεξάρτητο φορέα για χρήση σε εγχυτή MEDRAD VISTRON CT 



  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[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 – ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221898 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ / ΒΕΡΟΙΑ / 59100 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
- Τηλέφωνο: 2331351157 
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom1@verhospi.gr  
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (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): ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV: 33141310-6) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: (-) 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 
(εάν υπάρχει): 7/2019  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



  

  

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: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (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; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληρο-

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



  

  

φορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες 
Α, Β, Γ, ή ∆ 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 ΤΕΥ∆ 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. 

[   ] 

 



  

  

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 …): 

[……] 

 



  

  

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 ΤΕΥ∆ 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. 

 



  

  

∆: 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).  



  

  

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) ∆ιάρκεια 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: 

[……] 

 



  

  

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; ∆ιευκρινήστε: 
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 
[……][……][……] 

 



  

  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτω-
µα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγ-
γυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγ-
γελµατικό 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 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-
ποκλεισµού («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: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσί-
ας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυ-
τές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, 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 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφω-
νίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 



  

  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λό-
γω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανά-
θεσης 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 σύµβα-
σης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης πα-
ραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρό-
µοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 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 αυ-
τές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-
στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέα  
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 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθε-
σης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανη-
τικές πληροφορίες που ενδέχεται να επη-
ρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που α-
φορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 



  

  

∆. 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:  
[……] 



  

  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ 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): [……][……][……] 

 
 



  

  

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):  
[……][……][……] 

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



  

  

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του οι-
κονοµικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται η-
λεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(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):  
[……][……][……] 

 



  

  

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-
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): [……][……][……] 

 



  

  

∆: 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): [……][……][……] 

 



  

  

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 

 



  

  

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 είµαισε 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 αναθέ-
τουσας 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 προσ-
διοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγρα-
φή, 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 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατοµµύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή              
µειονεκτούντων ατόµων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική 
εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες.” 
viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 



  

  

                                                                                                                                                 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δρα-
στηριότητες 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/∆ΕΥ 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 
κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο 
εδάφιο)  
xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 



  

  

                                                                                                                                                 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να 
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από 
ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση 
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην 
επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥ∆. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης 
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv ∆ιευκρινίστε 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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