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∆IΑΚΗΡΥΞΗ   10/2019 

 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών – 

ωρίµανση των παρεµβάσεων του έργου µε τίτλο : «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 

θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ηµαθίας (Μ. Βέροιας & 

Νάουσας)», προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.593,65 € ευρώ µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιµής (CPV:71241000-9) 
 

 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηµαθίας (Υγειονοµική Μονάδα Βέροιας)  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 
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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 εταιρική 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.∆. 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 ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των 
κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση 
− Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 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 τροποποίηση 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 περί τροποποίησης διατάξεων 4412/2016 και προσθήκης 
νέων άρθρων. 

  

Β. Τις Αποφάσεις και  Έγγραφα: 

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

και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και 

διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά 

την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών 

υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2 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. 

2.3 την υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Ανάπτυξης µε θέµα : «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
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του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.4 την υπ’ αριθµ 31/2017 απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) µε 

θέµα: Συµβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235(Βιβλίο II) του 

Ν.4412/2016. 

2.5 Την πρόσκληση της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Τοµεακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Υποδοµές  Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

του ΕΣΠΑ 2014-2020 µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων κτιρίων-

παραγωγή ενέργειας από µονάδες ΣΗΘΥΑ ή µε χρήση ΑΠΕ σε νοσοκοµεία». 

2.6 Την υπ’ αριθµ. 11/31.05.2018 (θέµα 17ο) πράξη του διοικητικού συµβουλίου του 

Γ.Ν. Ηµαθίας περί «Αποδοχής της Τεχνικής Έκθεσης για παρεµβάσεις προς 

εξοικονόµηση ενέργειας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στο Γ.Ν. Ηµαθίας 

(Μονάδες Βέροιας και Νάουσας) και υποβολή στη 3η ΥΠΕ Μακεδονίας για 

έγκριση και Τεχνική Βοήθεια». 

2.7 Την υπ’ αριθµ. 1/15-1-2019 (θέµα Ε.Η.∆. 1ο ) πράξη του ∆.Σ. του Γ.Ν. Ηµαθίας 

περί έγκρισης σύναψης προγραµµατικής σύµβασης. 

2.8 Την αριθµ. 15/2019 απόφαση 3ης/11.02.2019 Συνεδρίασης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. (Α∆Α ΩΘΠ87ΛΛ-0ΘΟ) περί έγκρισης σύναψης 

προγραµµατικής σύµβασης παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών – 

ωρίµανση των παρεµβάσεων του έργου µε τίτλο : «Παρεµβάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ηµαθίας (Μ. 

Βέροιας & Νάουσας).  

2.9 Την από 13.03.2019 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας και του Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηµαθίας για τη χρηµατοδότηση της παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών – 

ωρίµανση των παρεµβάσεων του έργου µε τίτλο : «Παρεµβάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ηµαθίας (Μ. 

Βέροιας & Νάουσας)». 

2.10 Την υπ’ αριθµ. 06/15-03-2019 (Ε.Η.∆. 4ο) πράξη ∆.Σ. του Γ.Ν. Ηµαθίας περί 

αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιµότητας παροχής τεχνικών & λοιπών 

συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και της εκπόνησης των απαιτούµενων 

µελετών – ωρίµανση των παρεµβάσεων του έργου µε τίτλου: «Παρεµβάσεις 

εξοικονόµησης ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής 

ηλεκτρισµού θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ηµαθίας                    

(Μ. Βέροιας & Νάουσας) - CPV: 71241000-9» µε τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισµού προϋπολογισµού 66.456,13 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 

έγκρισης Πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σχεδίου 

διακήρυξης και ορισµού επιτροπής αξιολόγησης.  

 





[4] 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 
Συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση της παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών – 

ωρίµανση των παρεµβάσεων του έργου µε τίτλο: «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης 

ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 

θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ηµαθίας (Μ. Βέροιας & 

Νάουσας)», στις υποχρεώσεις της οποίας περιλαµβάνεται και η προετοιµασία και 

υποβολή φακέλου πρότασης χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης του ΕΣΠΑ µε τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων-

Παραγωγή Ενέργειας από µονάδες ΣΗΘΥΑ ή µε χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκοµεία». 

 

Ο προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 66.456,13€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 21/05/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα                       

11:00 π.µ., από αρµόδια επιτροπή.  

 

Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την  

20/05/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00, στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού του Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηµαθίας – Υγειονοµική Μονάδα Βέροιας. 

 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης των προσφορών 

είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή 

οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, που απαραίτητα θα έχουν σχετικό παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. 





[5] 

 

ΜΕΡΟΣ  Α΄   

ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕ ΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η ανάδειξη συµβούλου, ο οποίος θα προετοιµάσει 

και θα υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές, φάκελο πρότασης χρηµατοδότησης του 

Νοσοκοµείου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 µε τίτλο 

«Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων - Παραγωγή Ενέργειας από µονάδες 

ΣΗΘΥΑ ή µε χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκοµεία». 

 

Σκοπός είναι η ενεργειακή αναβάθµιση των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων των Υγειονοµικών Μονάδων Βέροιας και Νάουσας κατά δύο 

κατηγορίες και οπωσδήποτε στην Β΄ κατηγορία, βασιζόµενη στο Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και σύµφωνα µε τον νέο ΚΕΝΑΚ, για την µείωση του 

ενεργειακού κόστους λειτουργίας των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων                

του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας. 

Ειδικότερα αντικείµενο της παρούσας είναι: 

1. Η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου και η αποτύπωση του ενεργειακού προφίλ 

των δύο Υγειονοµικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας (Βέροιας 

και Νάουσας).  

2. Η υποβολή προτάσεων επεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας, παραγωγής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. ή/και ΣΗΘΥΑ. Επίσης η σύνταξη σχεδίων χωροθέτησης 

προϋπολογισµού επεµβάσεων και τευχών δηµοπράτησης όπου αυτό 

απαιτείται, για τις προτεινόµενες παρεµβάσεις, του υπολογισµού του 

αναµενόµενου ενεργειακού και οικονοµικού οφέλους από αυτές.   

3. Η σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της επένδυσης. 

4. Η σύνταξη και υποβολή φακέλου – αίτησης των προτεινόµενων 

παρεµβάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 10 
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«Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαµηλών Εκποµπών ∆ιοξειδίου του 

Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές» µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» για το οποίο έχει ήδη δηµοσιευθεί 

πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.  

5. Η τεχνική υποστήριξη του Νοσοκοµείου ή/και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας αλλά 

και της προϊσταµένης και ∆/νουσας Υπηρεσίας καθ’ όλη την διάρκεια του 

υλοποίησης του έργου.  

 

Οι ζητούµενες υπηρεσίες αναλυτικά παρουσιάζονται ακολούθως: 

1.1 ∆ιενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου  

Ο Ενεργειακός Έλεγχος για κάθε Υγειονοµική Μονάδα (Μονάδα Βέροιας & 

Νάουσας) θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

 Συλλογή και επεξεργασία των µελετών και σχεδίων βάσει των οποίων 

κατασκευάστηκε το Νοσοκοµείο (Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη 

Θερµοµόνωσης). Αυτοψία στους χώρους των Υγειονοµικών Μονάδων του 

Νοσοκοµείου.  

 Αυτοψία και καταγραφή όλων των ενεργειακών παραµέτρων των κτιρίων του 

Νοσοκοµείου. Οι παράµετροι αυτές αφορούν όλες τις ενεργειακές 

καταναλώσεις όπως π.χ. τα υφιστάµενα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, 

την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κ.λ.π.  

 ∆ιενέργεια µετρήσεων ηλεκτρικών καταναλώσεων µε την εγκατάσταση 

φορητών µετρητικών οργάνων του αναδόχου, στις ηλεκτρικές παροχές της 

κάθε Υγειονοµικής Μονάδας του Νοσοκοµείου. Το σύνολο του εξοπλισµού 

που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου, θα 

καθοριστεί κατά την διάρκεια της αυτοψίας και θα παραµείνει εγκατεστηµένος 

για τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας του κτιρίου.  

 Συλλογή και επεξεργασία των συνολικών καταναλώσεων ηλεκτρικής 

ενέργειας και DIESEL των τριών τελευταίων ετών.  
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 Επιµερισµός των καταναλώσεων του Νοσοκοµείου στους κυριότερους 

καταναλωτές/τµήµατα, τόσο όσον αφορά την ηλεκτρική όσο και την θερµική 

ενέργεια. 

 Εντοπισµός των κρίσιµων παραµέτρων που επηρεάζουν την κατανάλωση 

ενέργειας και εντοπισµός των µαθηµατικών σχέσεων της µεταξύ τους 

συσχέτισης.   

 Υπολογισµός ειδικών ενεργειακών µεγεθών. 

1.2 ∆ιαστασιολόγηση Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η διαστασιολόγηση και η 

αξιολόγηση της οικονοµικής σκοπιµότητας εγκατάστασης µονάδας 

Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας και ψύκτη απορρόφησης στη Μονάδα 

Βέροιας µε καύσιµο συµπιεσµένο φυσικό αέριο. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος µετά τη διενέργεια του Ενεργειακού Ελέγχου και την 

επεξεργασία των δεδοµένων και µετρήσεων που θα διενεργήσει, θα 

διαστασιολογήσει τη µονάδα ΣΗΘΥΑ και τον ψύκτη απορρόφησης.  

Η µονάδα ΣΗΘΥΑ θα διαστασιολογηθεί βασισµένη στη µεθοδολογία της 

ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς σκοπεύεται η χρηµατοδότηση του 

έργου µε 100% επιδότηση µέσω ΕΣΠΑ, µε συνέπεια να απαγορεύεται η παραγωγή 

εσόδων από πώληση. Παράλληλα θα γίνει διαστασιολόγηση της µονάδας ΣΗΘΥΑ, 

βασισµένη στο µοντέλο του συµψηφισµού ή/και του εικονικού συµψηφισµού της 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη µονάδα και της καταναλισκόµενης από 

τη Νοσοκοµειακή Μονάδα (net – metering ή/και virtual net-metering).   

Ο ανάδοχος θα χωροθετήσει τη µονάδα και τον ψύκτη απορρόφησης, σε 

συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Θα συντάξει 

προϋπολογισµό του έργου και θα υπολογίσει την συµβολή της  µονάδας ΣΗΘΥΑ 

και του ψύκτη απορρόφησης στο ενεργειακό ισοζύγιο του Νοσοκοµείου (Μονάδα 

Βέροιας). Θα υπολογίσει το οικονοµικό όφελος από την λειτουργία της µονάδας 

ΣΗΘΥΑ.  
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Ο ανάδοχος θα συντάξει µελέτη αξιολόγησης της οικονοµικής σκοπιµότητας της 

εγκατάστασης µονάδας ΣΗΘΥΑ και ψύκτη απορρόφησης, µε κριτήρια αξιολόγησης 

την Καθαρή Παρούσα Αξία και τον Εσωτερικό Βαθµό Απόδοσης της επένδυσης.  

Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται η σύνταξη µελέτης για την 

τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη Μονάδα 

Βέροιας του Νοσοκοµείου Ηµαθίας.   

1.3 Τεχνική Έκθεση Προτεινόµενων Παρεµβάσεων 

Η εκπόνηση του ενεργειακού ελέγχου θα οδηγήσει στην εξαγωγή όλων των σχετικών 

συµπερασµάτων που απαιτούνται για την κατάρτιση των πιθανών επεµβάσεων 

εξοικονόµησης ηλεκτρικής και θερµικής/ψυκτικής ενέργειας. Η διαστασιολόγηση της 

µονάδας ΣΗΘΥΑ θα λαµβάνει υπόψη της, την εξοικονόµηση ενέργειας που θα 

επέλθει ως αποτέλεσµα από την υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

Εξοικονόµησης Ενέργειας. Όµοια ο σχεδιασµός και η αξιολόγηση εφαρµογών 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) θα λαµβάνει υπόψη το ενεργειακό προφίλ 

της κάθε µονάδας του Νοσοκοµείου όπως θα διαµορφώνεται από τις επεµβάσεις 

Εξοικονόµησης Ενέργειας (Υγειονοµική Μονάδα Νάουσας) και την λειτουργία της 

µονάδας ΣΗΘΥΑ (Υγειονοµική Μονάδα Βέροιας).  

Το σύνολο των ανωτέρω συµπερασµάτων και των προτεινόµενων επεµβάσεων θα 

περιλαµβάνονται σε µία Τεχνική Έκθεση που θα αποτελείται από παρακάτω δύο 

βασικά τµήµατα:  

 Την καταγραφή του συνόλου των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας 

στον εξοπλισµό παραγωγής ενέργειας και τις εγκαταστάσεις της κάθε 

Υγειονοµικής Μονάδας του Νοσοκοµείου.  

 Την καταγραφή των δυνατοτήτων εφαρµογών ΣΗΘΥΑ (µόνο για την 

Υγειονοµική Μονάδα Βέροιας) και Α.Π.Ε.  

µε στόχο η ενεργειακή απόδοση τόσο της Μονάδας Νάουσας όσο και της 

Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκοµείου Ηµαθίας να αναβαθµιστούν στην 

κατηγορία Β’ και άνω, σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ.  
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Η ανάλυση των δυνατοτήτων θα εκπονηθεί σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που 

παρέχει το κτίριο από άποψη χώρων και υποδοµών, τις ηλεκτρικές/θερµικές 

καταναλώσεις του κτιρίου που θα υποκατασταθούν και το νοµικό πλαίσιο. 

1.4 Σύνταξη Μελέτης Οικονοµικής Σκοπιµότητας των Προτεινόµενων 

Παρεµβάσεων 

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα αξιολογούνται ως προς την οικονοµική τους 

βιωσιµότητα, καθώς θα συνοδεύονται από τεχνοοικονοµική ανάλυση κόστους / 

οφέλους. Η αξιολόγηση τους θα γίνεται µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας 

Αξίας και του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης.  

1.5 Ωρίµανση των παρεµβάσεων, Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης σύµφωνα µε 

όσα ορίζει ο Ν.4412/2016  

Για τις προτεινόµενες επεµβάσεις οι οποίες αξιολογούνται θετικά ως προς την 

οικονοµική τους βιωσιµότητα ή/και θεωρούνται σκόπιµες από το Νοσοκοµείο, θα 

συντάσσονται σχέδια χωροθέτησης και οδεύσεων ή εγκαταστάσεων, τεύχος 

τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τεύχη δηµοπράτησης 

εφόσον σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ορίζονται ως «έργο». 

1.6 Σύνταξη Φακέλου – Αίτησης Υποβολής των προτεινόµενων παρεµβάσεων σε 

Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Επιδότησης 

Όπως αναφέρεται στο εδάφιο 1.5 οι προτεινόµενες επεµβάσεις θα αξιολογηθούν 

από το Νοσοκοµείο και θα ιεραρχηθούν. Οι προκρινόµενες παρεµβάσεις θα 

αποτελέσουν το αντικείµενο πρότασης, η οποία θα υποβληθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του 

Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαµηλών Εκποµπών 

∆ιοξειδίου του Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές» µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΗΘΥΑ 

‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» για το οποίο έχει ήδη δηµοσιευθεί πρόσκληση 

για την υποβολή προτάσεων µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/10/2019. Στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνεται η σύνταξη και η υποβολή του φακέλου, 

όπως ορίζει η πρόσκληση.  
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Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τεχνικά 

τον φάκελο, µέχρι την οριστική απόφαση ένταξης ή µη ένταξης στο πρόγραµµα 

επιδότησης.  

   

1.7 Τεχνική υποστήριξη του Νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της δηµοπράτησης 

του έργου  

Ο ανάδοχος, σε περίπτωση έκδοση απόφασης ένταξης του έργου στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης 

Χαµηλών Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές» µε 

τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» υποχρεούται να αναλάβει το 

συντονισµό στη φάση δηµοπράτησης του έργου και πιο συγκεκριµένα:  

 την παροχή τεχνικής βοήθειας στο Νοσοκοµείο ή/και την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 

αλλά και την προϊσταµένη και ∆/νουσα Υπηρεσία καθ’ όλη την διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου κατά τη δηµοσίευση της διακήρυξης του έργου και 

ειδικότερα, σε περίπτωση ενστάσεων κατά του κύρους της διακήρυξης και 

παροχή διευκρινίσεων προς τους υποψήφιους αναδόχους για τεχνικά 

θέµατα. 

 την παροχή τεχνικής βοήθειας στο Νοσοκοµείο ή/και την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 

αλλά και την προϊσταµένη και ∆/νουσα Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση των 

φακέλων των υποψηφίων αναδόχων και ειδικότερα να αξιολογήσει τους 

τεχνικούς φακέλους των υποψηφίων αναδόχων και να συντάξει τελική 

αιτιολογική έκθεση – εισήγηση προς την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία 

θα τεκµηριώνονται οι προτάσεις που κατατίθενται αλλά και η ίδια η 

βαθµολογία. Επίσης να παρέχει τεχνική βοήθεια στο Νοσοκοµείο ή/και την            

3η ΥΠΕ Μακεδονίας αλλά και την προϊσταµένη και ∆/νουσα Υπηρεσία σε 

περίπτωση ενστάσεων κατά των αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης. 

 την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων προ 

της υπογραφής της σχετικής σύµβασης προµήθειας και εγκατάστασης του 

έργου και υποβάλλει τις τελικές προτάσεις του στο Νοσοκοµείο ή/και την                
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3η ΥΠΕ Μακεδονίας αλλά και την προϊσταµένη και ∆/νουσα Υπηρεσία για τη 

σχετική ανάθεση. 

 

1.8 Παραδοτέα  

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλλει στο Νοσοκοµείο τα 

ακόλουθα παραδοτέα:  

1. Έκθεση Αναφοράς Ενεργειακού Ελέγχου µε τα αποτελέσµατα του ενεργειακού 

ελέγχου καθώς και µελέτη αξιολόγησης της οικονοµικής σκοπιµότητας των 

παρεµβάσεων. 

2. Σχέδια χωροθέτησης του εξοπλισµού και οδεύσεων των εγκαταστάσεων, 

Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεύχος Προδιαγραφών, Τεύχη δηµοπράτησης 

για τις παρεµβάσεις οι οποίες βάσει του Ν. 4412/2016 ορίζονται ως «έργο». 

3. Μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηµαθίας – Μονάδα Βέροιας ώστε να συµπεριλαµβάνεται η µονάδα ΣΗΘΥΑ και 

ο ψύκτης απορρόφησης 

4. Φάκελο αίτησης, Τεχνικό ∆ελτίο Έργου για την υποβολή προς ένταξη του 

συνόλου των παρεµβάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 

10 «Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαµηλών Εκποµπών ∆ιοξειδίου του 

Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές» µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ». 

Τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε ψηφιακή (*.pdf) και αναλογική µορφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την παροχή όλων των υπηρεσιών που 

περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 1.1 έως 1.5 του άρθρου 1 εντός 
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χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης.  

Η σύµβαση που θα υπογραφεί έχει διάρκεια µέχρι την οριστική κρίση των αρµόδιων 

αρχών επί τη υποβληθείσας πρότασης. Έτσι σε περίπτωση ένταξης της πρότασης 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, η σύµβαση ολοκληρώνεται µε την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου υλοποίησης του έργου ενεργειακής αναβάθµισης του 

Νοσοκοµείου, ενώ σε περίπτωση µη ένταξης η σύµβαση ολοκληρώνεται µε την 

δηµοσίευση της απόφασης µη ένταξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Ο προϋπολογισµός του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των                

66.456,13 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

Σύµφωνα µε την από 13.03.2019 Προγραµµατική σύµβαση η δαπάνη θα καλυφθεί 

από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας και 

ειδικότερα από το Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2018 (Α∆Α: 62ΥΥ7ΛΛ-986). 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εκ του νόµου επιβαλλόµενες κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση στην οποία θα υποβληθεί ο οικονοµικός φορέας για την 

παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την  

παρούσα. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ύστερα από την ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή µε βάση τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν 

από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει. 

Η καταβολή της αµοιβής του Αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

 Ποσό ίσο µε το 80% της αµοιβής του, θα καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών που περιγράφονται στα εδάφια 1.1 έως 1.5 του 

άρθρου 1 του παρόντος. 
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 Ποσό ίσο µε το 15% της αµοιβής του, θα καταβληθεί µετά την υποβολή του 

φακέλου - αίτησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 10 

«Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαµηλών Εκποµπών ∆ιοξειδίου του 

Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές» µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ».  

 Αποπληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της 

δηµοπράτησης του έργου σε περίπτωση απόφασης ένταξης του έργου και 

την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων τα µέλη αυτών µπορούν να 

είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

Α) σε κράτος-µέλος της ένωσης 

Β) σε κράτος-µέλος του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου 

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την ένωση προσαρτήµατος Ι της ως άνω 

συµφωνίας καθώς και 

∆) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την ένωση σε 

θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων που απασχολούνται µε την 

παραγωγή ή προµήθεια ειδών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 

διακήρυξης. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλουν προσφορά. Εφόσον µια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται 

να συσταθεί ως Κοινοπραξία µετά την κοινοποίηση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού.  
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ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσια σαράντα 

(240) ηµέρες από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 

χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκοµείο 

πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται εκτός αν 

το Νοσοκοµείο κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία 

µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους 

ζητηθεί πριν τη πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται µε 

όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 

φορείς. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους πριν 

τη λήξη της. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας: 

 Εκπίπτει από κάθε δικαίωµα για κατακύρωση. 

 Καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειµένου που περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Όλα τα ξενόγλωσσα 

δικαιολογητικά και έγγραφα οφείλουν να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα εκτός από τα τυχόν υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια που 

δύναται να αναφέρονται και στην αγγλική. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) του 

άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/2016 (παράρτηµα IV). 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

σύµβασης το Νοσοκοµείο αποκλείει ένα οικονοµικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι 

αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία σε µια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1-3 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

σύµβασης, το Νοσοκοµείο µπορεί να αποκλείσει οικονοµικό φορέα όταν αποδειχθεί 

ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µια από τις περιπτώσεις 

της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας για να συµµετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις εµπειρίας, τεχνογνωσίας, και επάρκειας στελεχιακού 

δυναµικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδροµή 

των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την προσφορά του τα στοιχεία 
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τεκµηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα υποβαλλόµενα δεν 

τεκµηριώνεται επαρκώς η συνδροµή των ελάχιστον προϋποθέσεων συµµετοχής, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής 

προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να προκύπτουν 

αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης: 

Ειδικότερα: 

 Να διαθέτει τεκµηριωµένη εµπειρία σε παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από 

την παρούσα διακήρυξη (ωρίµανση έργου, σύνταξη τεχνικού φακέλου και 

υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραµµα, παροχή τεχνικής 

υποστήριξης της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκοµείου κατά τη διαδικασία 

ανάδειξης αναδόχου του έργου, επίβλεψη της υλοποίησης του έργου, 

παραλαβή του έργου) και αφορούν έργο Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και 

Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, µε χρήση φυσικού αερίου, σε 

συνδυασµό µε ψύκτη απορρόφησης. Προϋπόθεση για την τεκµηρίωση της 

εµπειρίας σε παρόµοιο έργο, αποτελεί η υποβολή αντιγράφου µίας 

τουλάχιστον σύµβασης µε Νοσοκοµείο την τελευταία δεκαετία, η οποία να έχει 

οδηγήσει σε ολοκληρωµένο έργο Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και 

Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, µε χρήση φυσικού αερίου, το οποίο 

εντάχθηκε και ενισχύθηκε από το ΕΣΠΑ ή άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.               

Η ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύεται από βεβαίωση του Νοσοκοµείου. 

 Να διαθέτει τεκµηριωµένη εµπειρία στο σχεδιασµό έργων εφαρµογών Α.Π.Ε. 

σε Νοσοκοµεία και ειδικότερα σε ένα τουλάχιστον έργο ηλιοθερµικών 

συστηµάτων µε συλλέκτες κενού για την παραγωγή ΖΝΧ και ψύξης µε 

απορρόφηση. Το έργο θα πρέπει να είναι αναλόγου µεγέθους ώστε να 

προσιδιάζει στον όγκο και τις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Προϋπόθεση για την 

τεκµηρίωση της εµπειρίας σε παρόµοιο έργο, αποτελεί η υποβολή 

αντιγράφου µίας τουλάχιστον σύµβασης µε Νοσοκοµείο την τελευταία 

δεκαετία, η οποία να έχει οδηγήσει σε ολοκληρωµένο έργο ηλιακής ψύξης µε 

ψύκτη απορρόφησης το οποίο εντάχθηκε και ενισχύθηκε από το ΕΣΠΑ ή άλλο 
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χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Η ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύεται από 

βεβαίωση του Νοσοκοµείου. 

 Να έχει εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε εργαλεία και µηχανισµούς 

χρηµατοδότησης έργων εξοικονόµησης ενέργειας, ΣΗΘΥΑ και εφαρµογών 

ΑΠΕ καθώς και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την 

διαδικασία υποβολής φακέλου, ένταξης και δηµοπράτησης ενεργειακού 

έργου, σε δηµόσια Νοσοκοµεία. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

µία τουλάχιστον σύµβαση µε δηµόσιο νοσοκοµείο για τη σύνταξη φακέλου 

και υποβολή έργου, σε χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς, επεµβάσεων 

εξοικονόµησης ενέργειας, ΣΗΘΥΑ ή Α.Π.Ε, η οποία οδήγησε στην ένταξη του 

έργου στον χρηµατοδοτικό µηχανισµό καθώς και µία τουλάχιστον σύµβαση 

παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης δηµόσιου Νοσοκοµείο στην 

δηµοπράτηση ενεργειακού έργου (είναι αποδεκτή η τεκµηρίωση της παροχής 

των παραπάνω υπηρεσιών συνολικά και σε µία σύµβαση). Η επιτυχής 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση 

αντιγράφου της απόφασης ένταξης και από την δηµοσίευση της 

δηµοπράτησης του έργου.   

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει λίστα σχετικών έργων και 

δραστηριοτήτων του προσφέροντα µε την παράθεση σ’ αυτήν: του τίτλου του 

έργου, του φορέα, σύντοµης περιγραφής µε το αντικείµενο του έργου και το 

χρονικό διάστηµα εκτέλεσης του έργου.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό κατάλληλο και µε 

σταθερή σχέση συνεργασίας, και ειδικότερα µεταξύ άλλων να διαθέτει τουλάχιστον: 

 Ένα µηχανικό ο οποίος να διαθέτει µελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 14 

(Μελέτες ήπιων µορφών ενέργειας) κατηγορίας τουλάχιστον Α ή ανώτερης 

(άρθρο 2, παράγραφος 2 του Ν.3316/2005) και ένα µηχανικό ο οποίος να 

διαθέτει πτυχίο στην κατηγορία 9 (ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες), 

κατηγορίας τουλάχιστον Α’ ή ανώτερης (άρθρο 2Α του Ν.3316/2005) 

 ένα τουλάχιστον πιστοποιηµένο µόνιµο ενεργειακό επιθεωρητή κτιρίων και 

ένα τουλάχιστον πιστοποιηµένο µόνιµο ενεργειακό επιθεωρητή λεβήτων και 
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συστηµάτων θέρµανσης και συστηµάτων κλιµατισµού κάτοχος άδειας Γ’ 

τάξης, εγγεγραµµένοι αµφότεροι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών 

του ΥΠΕΝ.  

Οι παραπάνω µηχανικοί µπορούν να συγκεντρώνουν τα παραπάνω προσόντα 

και σε αθροιστικά ένα µόνο ή περισσότερα πρόσωπα. Η σταθερή σχέση 

συνεργασίας θα αποδεικνύεται από αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων 

την τελευταία τριετία (2016-2018).  

Βιογραφικά Σηµειώµατα της Οµάδας Έργου, συνοδευόµενα από υπεύθυνη 

δήλωση νοµίµως υπογεγραµµένη για την ακρίβεια των δηλωθέντων 

στοιχείων/εµπειρίας. 

Τέλος ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ για 

Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή µεταγενέστερης ισχύουσας 

έκδοσης στα ακόλουθα πεδία εφαρµογής : 

 ∆ιενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 

 Εκπόνηση Μελετών ΣΗΘΥΑ & ΑΠΕ 

 ∆ιαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων     

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

- επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως 

συνολικά να καλύπτονται όλες. 

 Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 
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Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση οικονοµικών φορέων, 

αυτή δε χρειάζεται να περιβληθεί σε συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

Σηµειώνεται ότι οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεµία Συµβατική Σχέση µε την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 10ο  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως 

φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 α) η λέξη Προσφορά 

 β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 

 γ) ο τίτλος της παρούσας 

 δ) η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 

 ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν 

τους κάτωθι αναφερόµενους ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, σε 

πρωτότυπο και αντίγραφο, οι οποίοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της παρ. 1: 

 

11.1. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη <<∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής>>, (Πρωτότυπο και αντίγραφο) ο οποίος περιέχει: 

 Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του 

διαγωνισµού εκτός ΦΠΑ. 

 Η Εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες 

µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν. 
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 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

  

 Β. Το τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, µε βάση το πρότυπο του παραρτήµατος ΙΙ. 

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 

δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους 

διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς και επί 

ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο ή 

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο είτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρίας είτε µε ειδική ατοµική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα 

συµβούλου. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 

υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας που αποδεικνύουν τα αναφερόµενα στο ΤΕΥ∆. 

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 ∆). 

 

Γ. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελµατική και τεχνική 

ικανότητα του οικονοµικού φορέα και ειδικότερα: 

Γ.1 Αντίγραφο/α σύµβασης/εων µε Νοσοκοµείο την τελευταία δεκαετία, 

για υπηρεσίες που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη (ωρίµανση έργου, 

σύνταξη τεχνικού φακέλου και υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό ή εθνικό 

πρόγραµµα, παροχή τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής υπηρεσίας του 

Νοσοκοµείου κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου, επίβλεψη 

της υλοποίησης του έργου, παραλαβή του έργου) και αφορούν έργο 
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Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, µε 

χρήση φυσικού αερίου, σε συνδυασµό µε ψύκτη απορρόφησης.  

Γ.2 Αντίγραφο/α σύµβασης/εων µε Νοσοκοµείο την τελευταία δεκαετία, 

για τον σχεδιασµό έργου ηλιακής ψύξης µε συλλέκτες κενού και ψύκτη 

απορρόφησης  

Γ.3 Βεβαίωση/εις Νοσοκοµείου/ων για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

του έργου Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 

Αποδοτικότητας, µε χρήση φυσικού αερίου, το οποίο εντάχθηκε και 

ενισχύθηκε από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό πρόγραµµα.  

Γ.4 Βεβαίωση/εις Νοσοκοµείου/ων για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

του έργου ηλιοθερµικών συστηµάτων µε συλλέκτες κενού για την παραγωγή 

ΖΝΧ και ψύξης µε απορρόφηση.  

Γ.5 Βεβαιώσεις επιτυχούς εκτέλεσης σύµβασης/συµβάσεων σχετικά µε 

εργαλεία και µηχανισµούς χρηµατοδότησης έργων εξοικονόµησης ενέργειας 

και εφαρµογών ΑΠΕ καθώς και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης καθ’ όλη την διαδικασία υποβολής φακέλου, ένταξης και 

δηµοπράτησης ενεργειακού έργου, σε δηµόσια νοσοκοµεία. Για τα εν λόγω 

έργα θα πρέπει να γίνει προσκόµιση αντιγράφου της απόφασης ένταξης και 

αντιγράφου της δηµοσίευσης της δηµοπράτησης του έργου.   

Γ.6 Αντίγραφο Πιστοποίησης Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 

9001:2015 ή µεταγενέστερης ισχύουσας έκδοσης στα ακόλουθα πεδία 

εφαρµογής : 

 ∆ιενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων 

 Εκπόνηση Μελετών ΣΗΘΥΑ & ΑΠΕ 

 ∆ιαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων     

 

11.2 Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»                       

ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριµένα: 
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Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει, την Τεχνική Προσφορά των 

υποψηφίων Αναδόχων. 

Στην Τεχνική Προσφορά περιλαµβάνονται : 

Η σύσταση της Οµάδας Έργου, καθώς και αναλυτικά βιογραφικά µε ιδιαίτερη 

αναφορά στα προσόντα (µελετητικά πτυχία µελετών δηµοσίου, εγγραφή στο 

µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, αντίγραφα πτυχίου και µεταπτυχιακών – 

διδακτορικών τίτλων) και ικανότητες που απαιτούνται για το συγκεκριµένο έργο 

των ζητούµενων στελεχών της οµάδας έργου καθώς και αποδεικτικά που 

τεκµηριώνουν τη σταθερή σχέση συνεργασίας του αναδόχου µε τους ελάχιστους 

απαιτούµενους µηχανικούς της οµάδας έργου. Η σταθερή σχέση συνεργασίας θα 

αποδεικνύεται από αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων την τελευταία τριετία.    

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως 

άµεση ή έµµεση αναφορά στα Οικονοµικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση 

κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των 

Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

 

11.3 Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»               

ο οποίος περιέχει συµπληρωµένο τον Πίνακα του παραρτήµατος I. 

Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 

τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση στην 

οποία θα υποβληθεί ο οικονοµικός φορέας για την παρεχόµενη υπηρεσία στον 

τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα. 

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή και δεν 

αναπροσαρµόζονται για κανένα λόγο συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του 

άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα που θα προσφέρει την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής.  
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Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, 

διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατόπιν 

προσκλήσεως των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία) µε τρόπο που να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια της διαδικασίας. 

 

11.4 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές 

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα αγαθά, η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών απαιτεί από 

τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της. 

Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν 

εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων  για την προµήθεια των ειδών ή την 

πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. Ο προσφέρων υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές 

διευκρινήσεις εντός της ανωτέρω προθεσµίας. 

Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό 

επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται. 

 

11.5 Γενικοί όροι 

1. Σχετικά  µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων 

διευκρινίζονται τα εξής: 

i) απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 
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4250/2014. Σηµειώνεται ότι, η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 

συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ) για τα 

οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωµένων αντιγράφων. 

ii) απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:  

επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφά εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως 

επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ 2 β) του κώδικα δικηγόρων 

(Ν4194/2013) 

iii) απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 παρ 2 β) του κώδικα δικηγόρων (Ν4194/2013) καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’  της παρ 2 του άρθρου 1 του νόµου 

4250/2014 

iv) πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα 

των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

 

Άρθρο 11 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών το Νοσοκοµείο µπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίζουν ή να 

συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει εντός επτά (7) 

ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψήφιους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν 

λαµβάνεται υπόψη. 
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Οµοίως το Νοσοκοµείο µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλλει αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν.  

 

Άρθρο 12 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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 

δικαιολογητικών συµµετοχής και 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 καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό 

το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoµικώv προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των 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 
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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. 

   

Άρθρο 13 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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 σε δύο αντίτυπα, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν.4250/2014, των παρακάτω εγγράφων.  

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

προσφέροντες/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 ειδοποίησης για την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 

ενηµερώσουν αµελλητί το Nοσοκοµείο σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της 

έγγραφης 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 
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για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοι-

κητικού 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 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προς όλους τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. ∆ιευκρινίζεται 

ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

 Αφορά τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

 Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισµό 

 Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι 

ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς  

 Σε περίπτωση νοµικών προσώπων αφορά το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι 

τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν εκτός αν αυτά 

έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 

προσκοµίσουν µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

ενηµερότητας κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία να φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε ασφαλισµένος. Η ακρίβεια των στοιχείων 

της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης ή µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει 

όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται 

στην καταβολή εισφορών. 
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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 τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

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 

προσκοµίζουν 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. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά 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 έγγραφη 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 που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

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. 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ενιαίο σφραγισµένο 

φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 10/2019 

Για την ανάθεση της παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστηµονικών 

υπηρεσιών και την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών – ωρίµανση των 

παρεµβάσεων του έργου µε τίτλο : «Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας 

υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. Ηµαθίας (Μ. Βέροιας & Νάουσας)»  
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/05/2019 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 

τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου 

Αναδόχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία 

και διεύθυνση καθώς και αριθµός τηλεφώνου φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Στο φάκελο περιλαµβάνεται συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο απαριθµούνται 

αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά. 

Η αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί. 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Το Νοσοκοµείο µπορεί να παρατείνει την  

ως άνω προθεσµία εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν στο ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η εγγύηση συµµετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα 

τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών 

κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
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από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Οµοίως αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 

εµπροθέσµως δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Nοσοκοµείου 

η εγγύηση συµµέτοχης του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 

σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού και τη 

διαβίβαση του φακέλου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Nοσοκοµείου για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση 

κατακύρωσης. 

Τα αποτελέσµατα των σταδίων των άρθρων 14 και 15 επικυρώνονται µε την 

απόφαση κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές µπορούν να λαµβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Άρθρο 14 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το Νοσοκοµείο µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών απορρίπτει ενδεικτικά σε κάθε περίπτωση προσφορά ιδίως όταν: 

1. υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, θεωρούµενων όλων ως ουσιωδών. 
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2. περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας. 

3. ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις εντός της 

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

4. είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση. 

5. το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Nοσοκοµείου ή 

περιλαµβάνει όρο αναπροσαρµογής του τιµήµατος ή είναι ανώτερη από την 

αντίστοιχη τιµή του Παρατηρητηρίου  Τιµών του άρθρου ν.3846/2010. 

 

Άρθρο 15 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου 

ύστερα από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησής του διαγωνισµού. Η ανακοίνωση 

της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

105 του ν.4412/2016. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 16 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Νοσοκοµείο µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του µετά από γνώµη της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µαταιώνει τη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ιδίως: 

1. εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των 

προσφερόντων ή συµµετεχόντων 
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2. στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύµβασης 

3. λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης 

4. αν οι οικονοµικές ή τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 

5. αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης 

6. αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

7. για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 

Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης το νοσοκοµείο µπορεί µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης να 

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

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

η  παράλειψη. 

Το Νοσοκοµείο διατηρεί επίσης το δικαίωµα µετά από γνώµη της επιτροπής 

αξιολόγησης να αποφασίσει παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, 

και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης µε 

τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης των άρθρων 29 και 32 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 17 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του νοσοκοµείου η 
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εγγύηση  συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

 

Άρθρο 18 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλεται ένσταση εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που 

εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 

διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Νοσοκοµείου και εξετάζεται από την αρµόδια 

επιτροπή ενστάσεων του Νοσοκοµείου εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών µετά 

την  άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.                  

Η απόφαση της επιτροπής επικυρώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Νοσοκοµείου. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης  

η καταβολή παραβόλου υπέρ του δηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από την αρµόδια επιτροπή. 

 

Άρθρο 19 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη 

– µέλη της συµφωνίας δηµοσίων συµβάσεων του παγκοσµίου οργανισµού 
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εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου  Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική 

γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Α. Εγγύηση Συµµετοχής 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα 

µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε την παρούσα. 

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την 

προσφορά είναι: 

1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 

µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται χωρίς 

να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση 

2. ο αριθµός της διακήρυξης 

3. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

4. Η ηµεροµηνία έκδοσής της 

5. τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται (πλήρης επωνυµία και 

διεύθυνση) 

6. τον εκδότη 

7. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

8. τον αριθµό της εγγύησης 

9. την σχετική διακήρυξη, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και το 

είδος της παροχής υπηρεσίας 

10. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 

11. τους όρους ότι: 
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i. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως 

ii. το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση 

iii. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

iv. ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 

Β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της 

σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

προς υπογραφή σύµβαση πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι 

επιστροφής της στη τράπεζα. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 

1. την ηµεροµηνία έκδοσης 

2. τον αριθµό της σχετικής σύµβασης, το είδος της προµήθειας 

3. τον εκδότη 

4. τον αριθµό της εγγύησης 

5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου 

εκδόθηκε η εγγύηση 

7. την υπηρεσία προς τη οποία απευθύνεται 

8. ότι η εγγύηση ισχύει µέχρι την επιστροφή της 

9. τους όρους ότι: 
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i. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως 

ii. το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση 

iii. σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

 

Άρθρο 20 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας 

συγκροτείται τριµελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία 

εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, 

εγκρίνει και παραλαµβάνει τα παραδοτέα, προβαίνοντας στους αναγκαίους 

ελέγχους, όποτε κρίνεται αναγκαίο συνάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 

και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. 

2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης διενεργείται και από την καθ΄ 

ύλην αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου, η οποία µπορεί να εισηγείται στο 

διοικητικό συµβούλιο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των ορών της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

του αναδόχου στη λήψη επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω 

όρων ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και 

παράταση της διάρκειας της σύµβασης. 

 

Άρθρο 21 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούµενων 

όλων ουσιωδών η αρµόδια πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της 
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σύµβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκοµείο είναι δυνατόν να επιβάλει σε 

βάρος του αναδόχου µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του 

Νοσοκοµείου ποινικές ρήτρες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συµψηφίζεται από/ µε την αµοιβή του 

αναδόχου. 

3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 22 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του 

διοικητικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

Α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει συµφωνητικό 

µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί. 

Β) στην περίπτωση που δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις συµβατικές/υπηρεσίες 

µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του δόθηκε 

Γ) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 

διατάξεις 

2. στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύµβαση επιβάλλονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά 

οι παρακάτω κυρώσεις: 

Α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

κατά περίπτωση 

Β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε  στον έκπτωτο από τη 

σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από 
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τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

3. επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 

σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 74 ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του µόνο στις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας, οι οποίες περιοριστικά: 

 Πυρκαγιά  

 Πληµµύρα 

 Σεισµός  

 Πόλεµος 

 Τροµοκρατική ενέργεια 

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

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

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 24 

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

Α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν  κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 

εφόσον επιλέγουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί  µε το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
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διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες 

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

εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητας τους 

Β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα παράνοµα ή καταχρηστικά καθ ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης εφόσον 

επιλεγούν 

Γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Στην παρούσα προσαρτώνται τα κάτωθι παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου 

www.verhospi.gr  

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 





[41] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Οικονοµική Προσφορά θα δίνεται όπως στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1 Παροχή τεχνικών & 
λοιπών συναφών 
επιστηµονικών 
υπηρεσιών και την 
εκπόνηση των 
απαιτούµενων µελετών – 
ωρίµανση των 
παρεµβάσεων του έργου 
µε τίτλο : «Παρεµβάσεις 
εξοικονόµησης 
ενέργειας, ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και 
συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού θερµότητας 
υψηλής απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ) του Γ.Ν. 
Ηµαθίας (Μ. Βέροιας & 
Νάουσας)» 

   

 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Τ.Π.)    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τ.Ε.Υ.∆. 

 

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 φορέα1  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: ΡΑΜΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

- Τηλέφωνο: 2331351157 

- Ηλ. ταχυδροµείο: rammos28@gmail.com  

- ∆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 

σχετικού CPV): Μελέτες σκοπιµότητας, υπηρεσίες παροχής συµβουλών, υπηρεσίες 

αναλύσεων  (CPV: 71241000-9) 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: (-) 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : - 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή                               

(εάν υπάρχει): 10/2019  

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 

µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύµβασης.  

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

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

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

οικονοµικός φορέας  

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

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9� 

2. δωροδοκία10,11� 

3. απάτη12� 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13� 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας14� 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]� 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν21: 

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

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]� 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]� 

 

-[……]� 

 

 

γ.2)[……]� 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]� 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]� 

 

-[……]� 

 

 

γ.2)[……]� 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

εγγράφων): 24 

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

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 

υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 

[] Ναι [] Όχι 
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νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 

συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 

ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής33; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 

φορέας:  

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

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

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

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

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

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

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό 

τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 

αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 
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έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την 

απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των 

απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης 

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y37 -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 

οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 

ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 

ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 

τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ηµεροµ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    

 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει 

τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 
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8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας� 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

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

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

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 

το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 

τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

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

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

µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, 

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

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον περιορισµό του 

αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται47, 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 δωρεάν48. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

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

                                                           

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 

(του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατοµµύρια ευρώ. 

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

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατοµµύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
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υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατοµµύρια ευρώ. 

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

µειονεκτούντων ατόµων. 

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

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

ως “διαφθορά”. 

11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 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. 
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση 

της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, 

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

που λήφθηκαν.  

22 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).  

23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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26 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να 

συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

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

32 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. 

33 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. 

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

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

εµπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 

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

41 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∆. 

42 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. 

43 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 
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την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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.  




		2019-05-03T14:20:47+0300




