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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΓΟΥΒΙΑ 

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49100 

Τηλέφωνο 2661360400 - 641 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grpromit@gnkerkyras.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κεφαλληνός Κων/νος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gnkerkyras.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου με την επωνυμία: «Γενικό Νοσοκομείο 

Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»», αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατά το άρθρο 2 παρ. 1,2 και 3 

Ν.4412/2016) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.gnkerkyras.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ – ΓΟΥΒΙΑ, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίεςκαι στο 

τηλέφωνο : 2661360641.  

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16και 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας 

σύμβασης είναι  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος interregV-AGreece-Italy 2014-2020  στο οποίο το 

Γενικό Νοσοκμείο Κέρκυρας συμμετέχει ως  Δικαιούχος στο ενταγμένο έργο του με τίτλο Πράξης  

«Cooperation for Health» και  ακρωνύμιο «COOFHEA» και ενάριθμο ΠΔΕ 2020ΕΠ32260002. Η σύμβαση 

αφορά στο Πακέτο Εργασίας 3 Health Equipment .Κωδ. ΣΑΕΠ 322/6. Η δαπάνη για την εν σύμβαση 

βαρύνει την με Κ.Α. : 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 με 

ακρωνύμιο: «COOFHEA” και έχει λάβει κωδικό MIS507005 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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Σελίδα 5 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο 

Κέρκυρας. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας του υπό προμήθεια εξοπλισμού με ενδεικτικό προϋπολογισμό 

ανά είδος. 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ συµπ. 

Φ.Π.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ συµπ. Φ.Π.Α.  
(€) 

1 
Συσκευές χορήγησης οξυγόνου 
(highflow) µε ρινικές µάσκες 

2 3.000,00 €  6.000,00 €  

2 
Ηλεκτροκαρδιογράφοι τριών 
(3) καναλιών 

5                 1.500,00 €  7.500,00 €  

3 
Φορητή συσκευή 
απολύµανσης χώρου µε όζον 

1 8.000,00 €  8.000,00 €  

4 
Λουµινόµετρο: συσκευή 
ελέγχου αποτελεσµατικότητας 
καθαριότητας απολύµανσης 

1                 2.800,00 €     2.800,00 €  

5 
Ηλεκτρονικό αυτόµατο 
πιεσόµετρο 

4 2.000,00 €  8.000,00 €  

6 
Θερµόµετρα µετώπου µε 
υπέρυθρες 

20 50,00 €        1.000,00 €  

7 Απινιδωτής 1 4.700,00 €  4.700,00 €  

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς Φ.Π.Α.         30.645,16 €  

  

 Φ.Π.Α. 24%           7.354,84 €  

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ συμπ. Φ.Π.Α.           38.000,00 €  

 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα είδη. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν 
τη συνολική ζητούμενη ποσότητα ανά είδος. Προσφορές για διαφορετική από τη ζητούμενη ποσότητα ή 
προσφορές που υπερβαίνουν την συνολική προϋπολογιζόμενη αξία ανά είδος απορρίπτονται και δε 
λαμβάνονται υπόψη για το συγκεκριμένο είδος. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

1 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 33157000-5 

2 Kαρδιογράφοι 33123230-9 

3 Εξοπλισμός απολύμανσης 39330000-4 

4 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας 38000000-5 

5 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 33123100-9 

6 Θερμόμετρα 38412000-6 

7 Απινιδωτής 33182100-0 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.645,16 €,  ΦΠΑ : 7.354,84 €). 

Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά είδος με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής. 
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Σελίδα 6 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

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

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• της αριθμ. 16
η
-42

ο
/06-04-2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κέρκυρας περί έγκρισης 

προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω INTERREG, με ΑΔΑ: ΨΒ844690Β3-Ν18. 

• της αρ. πρωτ.: 7852/05-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αρ. Δέσμευσης 354/0 και ΑΔΑ: 

6ΤΣΙ4690Β3-1Τ9   

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

• Το Επιχειρησιακό Προγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 
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• Το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργων και Προγράμματος (Programmeand Project  Manual) του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», όπως ισχύει σήμερα 

• Το  Πλάνο Δημοσιότητας (Communication Strategy) του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

«Ελλάδα - Ιταλία2014-2020», όπως ισχύει σήμερα 

• Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. «Ελλάδα – ιΙταλία 2014-2020» 

•  Οι όροι της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014- 2020¨» 

και του Επικεφαλής Εταίρου  του παραπάνω εγκεκριμένου έργου 

• Οι όροι του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την 

• υλοποίηση του έργου  

• Η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (ApplicationForm) και η φόρμα αιτιολόγησης των δαπανών 

• (JustificationofBudget) του έργου 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 14:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Η αποσφράγιση – αξιολόγηση  των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας- Διοικητικές 

Υπηρεσίες - Ισόγειο) την Τετάρτη 19/05/2021  και ώρα 11:00 π.μ. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

:   www.gnkerkyras.gr. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  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 διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς 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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη  

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
. 
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

ΑΔΑ: 6ΘΗ14690Β3-1Γ1
21PROC008559183 2021-05-05



 

Σελίδα 10 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

2.2.2.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέαςείναι 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέαςοικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέαςδεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ΑΔΑ: 6ΘΗ14690Β3-1Γ1
21PROC008559183 2021-05-05



 

Σελίδα 12 

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6.Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Δεν απαιτείται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και serviceκαθώς και 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων όπως 

εξειδικεύεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης  

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης,προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

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

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4 και στα παραρτήματα δικαιολογητικά: 

Β.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

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

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για 

το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικάείτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο μέσα στην προθεσμία του 

άρθρου 1.5,με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχήείτε με κατάθεσή τους στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 1. Η λέξη «Προσφορά».  

2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

3. Ο τίτλος της διακήρυξης.  

4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).  

5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail). 
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Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 

ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».   

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι ακόλουθοι τρεις 
ανεξάρτητοι και σφραγισμένοι φάκελοι: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

β)σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

γ) σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, μετά από την ημερομηνία 

και ώρα  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται και δεν αξιολογούνται. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά που θα 

κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.   

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον 

προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

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

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και«Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως  

τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

2. Υπεύθυνη δήλωση της του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 με την οποία θα δηλώνεται η επωνυμία της  

εταιρείας, η νομική της μορφή και η έδρα της. 

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.  

4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και με τις αριθμ.  

158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) και 161/2016 (κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της  

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ το οποίο παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης.  

H υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κέρκυρας 

(www.gnkerkyras.gr). Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα 
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του Μέρους ΙV του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρους V. Όλα τα 

υπόλοιπα Μέρη του Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνονται κανονικά. 

Οι πάσης φύσεως υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφονται χειρόγραφα από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) με θεώρηση του γνησίου της 
χειρόγραφης υπογραφής, επί ποινή αποκλεισμού. Όσες από τις προαναφερόμενες στην παρούσα 
παράγραφο δηλώσεις δύναται να εκδοθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
του άρθρου 52 του Ν. 4635/2019, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και 
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
υποβάλλονται ως έντυπα έγγραφα εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται επικύρωση τους. 

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

 προσώπου. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

 περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω  

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των  

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία  

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,  

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των  

μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου. Επίσης τυχόν πιστοποιητικά που  

απαιτούνται ανά περίπτωση, εγγραφές σε αρμόδια μητρώα, επιμελητήρια κτλ., σύμφωνα  

πάντα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τριμήνου  

που προηγείται της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι  

• οι διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών  

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε,  

•ο Διευθύνοντας Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) 

των συμμετεχόντων/οικονομικών φορέων δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα των όσων  

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

6. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

7. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο)συμπληρωμένα τα τεχνικά 

στοιχεία αναλυτικά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας με την μορφήπου 

εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι 
προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένα και ενυπόγραφα τα φύλλα συμμόρφωσης 
του Παραρτήματος ΙΙ για τα είδη που συμμετέχουν καθώς και το φύλλο συμμόρφωσης ειδικών όρων. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται (πρωτότυπο και αντίγραφο) την οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος υποχρεωτικά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή.  

ΑΔΑ: 6ΘΗ14690Β3-1Γ1
21PROC008559183 2021-05-05



 

Σελίδα 17 

Οι οικονομικές προσφορές θα περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών. Οι 

τιμές θα δοθούν σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης πλέον Φ.Π.Α., με Φ.Π.Α και συνολικά ζητούμενες ανά 

είδος ποσότητες. 

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη (όπου υπάρχουν) θα είναι κατώτερες ή ίσες του παρατηρητηρίου 
τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο 
αντίστοιχος κωδικός.  

Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι είδη δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών 
ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με αυτά του Παρατηρητηρίου, αυτή θα δηλώνεται υπεύθυνα. 

Τιμές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιμών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για τη συνολική ποσότητατων ζητούμενων ειδών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικούστον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Iτης παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

120ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της. 

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

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, ως απαράδεκτη, προσφορά σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  
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6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχος έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται.  

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

Η κατακύρωση γίνεται στο μειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3.2 ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.  

3.3 Σύναψη Σύµβασης 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 

αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Τυχόν 

υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 

καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου 

της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση 

της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της 

Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.  

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών 

από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή 

της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο 

Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 

των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 5 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η 

Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Ανάδοχος, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 

εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχος, το κόστος αυτό θα 

βαρύνει τον Ανάδοχος.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού 

τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Εµπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη 

Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 

τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την υπηρεσία χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 

με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 

Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική 

και οικονομική του προσφορά. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

Ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».  

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προμηθευτή. 

Κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Ο Ανάδοχος με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα προσκομίζει αντίγραφο της Α.Π.Δ. του ΙΚΑ που 

αφορά τους απασχολούμενους στο Νοσοκομείο και στις Δομές υπαλλήλους. 

Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

Η αμοιβή του Προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

Επιπλέον των νόμιμων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης υπόκεινται στην 

επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Υπέρ  Ψυχικής Υγείας και 

ΕΑΑΔΗΣΥ). 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/05-06-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος 

και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου 

πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής». 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία 

ο Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των 

χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από 

πληρωμές, είτε με παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του Ανάδοχου ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 

σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της 

αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον Προμηθευτή έκπτωτο και 

να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.  
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Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την 

οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

5.3 Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του 

ή σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στα εκχωρημένα τιμολόγια 

θα αναγράφεται εμφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί. Αν εξοφληθεί Χρηματικό Ένταλμα στον 

προμηθευτή για εκχωρημένα τιμολόγια, αυτός υποχρεούται να αποδώσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν, 

τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιμολόγια. 

5.4 Εφαρµοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 

και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με 

τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.  

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την 

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 

 

Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλληνός Κων/νος 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ συµπ. 

Φ.Π.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ συµπ. Φ.Π.Α.  
(€) 

1 

Συσκευές χορήγησης 

οξυγόνου (highflow) με ρινικές 

μάσκες 

2 3.000,00 €                  6.000,00 €  

2 
Ηλεκτροκαρδιογράφοι τριών 

(3) καναλιών 
5                 1.500,00 €  7.500,00 €  

3 
Φορητή συσκευή 

απολύμανσης χώρου με όζον 
1 8.000,00 €  8.000,00 €  

4 

Λουμινόμετρο: συσκευή 

ελέγχου αποτελεσματικότητας 

καθαριότητας απολύμανσης 

1                 2.800,00 €     2.800,00 €  

5 
Ηλεκτρονικό αυτόματο 

πιεσόμετρο 
4 2.000,00 €  8.000,00 €  

6 
Θερμόμετρα μετώπου με 

υπέρυθρες 
20 50,00 €                  1.000,00 €  

7 Απινιδωτής 1 4.700,00 €  4.700,00 €  

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς Φ.Π.Α.         30.645,16 €  

  

 Φ.Π.Α. 24%           7.354,84 €  

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ συμπ. Φ.Π.Α.           38.000,00 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Συσκευές χορήγησης οξυγόνου (highflow) µε ρινικές µάσκες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα. ΝΑΙ   

2. Να διαθέτει θερμαινόμενο αναπνευστικό κύκλωμα 

με αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας. Να διαθέτει 
επίσης και αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με 
δύο φλοτέρ για την μέγιστη ασφάλεια του ασθενή. 

ΝΑΙ   

3. Να απεικονίζεται σε οθόνη η θερμοκρασία του 

κυκλώματος, η ροή (L/min) και το ποσοστό οξυγόνου 

που λαμβάνει ο ασθενής. 

ΝΑΙ   

4. Να ρυθμίζεται η θερμοκρασία από 31°C έως 37°C. ΝΑΙ   

5. Να παρέχει ροή από 2 L/min έως 60  L/min. ΝΑΙ   

6. Να έχει δυνατότητα παροχής Ο2 από 21% έως και 

100%. 
ΝΑΙ   

7. Να διαθέτει σύστημα απολύμανσης για εφαρμογή 

σε άλλο ασθενή (απαράβατος όρος). Η διαδικασία 
να γίνεται αυτόματα μέσω του λογισμικού 
προγράμματος της συσκευής, επιπλέον να 
εμφανίζεται στην οθόνη αν πραγματοποιήθηκε και 
είναι ασφαλής για εφαρμογή στον επόμενο ασθενή. 

ΝΑΙ   

8. Να έχει ενσωματωμένους συναγερμούς με 

φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις. 
ΝΑΙ   

9. Να είναι φορητό μικρού βάρους. ΝΑΙ   

10. Να διαθέτει και αριθμό μασκών (στη βασική 

σύνθεση) τρεις (3). 
ΝΑΙ   

11. Να διαθέτει φίλτρο καθαρισμού του 
ατμοσφαιρικού αέρα που εισέρχεται στη συσκευή 
και να εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξη όταν 
απαιτείται αλλαγή. 

ΝΑΙ   

12. Να συνοδεύεται από στατώ, βάση στήριξης της 
συσκευής στο στατώ και καλάθι αποθήκευσης 
αναλωσίμων. 

 

ΝΑΙ   

 

Ηλεκτροκαρδιογράφος τριών (3) καναλιών 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να είναι φορητός μικρού βάρους, σύγχρονης 

τεχνολογίας τριών (3) καναλιών.  ΝΑΙ   

2. Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V 50Hz.  ΝΑΙ   
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3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 4 ωρών.  ΝΑΙ   

4. Να διαθέτει τροχήλατο στιβαρούς κατασκευής 

αλλά και βραχίονα στήριξης του καλωδίου ασθενούς 

του ιδίου οίκου με τον καρδιογράφο.  
ΝΑΙ   

5. Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή με μέγεθος χαρτιού 

τουλάχιστον 80mm για ποιοτικότερη και 

αποδοτικότερη καταγραφή.  
ΝΑΙ   

6. Να διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας 2.000 

samples/sec/channel.  ΝΑΙ   

7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μεγέθους 4’’ 

τουλάχιστον για την απεικόνιση δώδεκα (12) 

απαγωγών ταυτόχρονα. Να απεικονίζει επίσης τον 

αριθμό των σφίξεων, τα φίλτρα, το ID του ασθενούς, 

το ρολόι, την κατάσταση της μπαταρίας, την 

ταχύτητα, την ευαισθησία, και όλα τα 

προειδοποιητικά μηνύματα. Να υπάρχει η 

δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓ στην οθόνη 

πριν την εκτύπωση προς αποφυγή άσκοπων 

εκτυπώσεων με παράσιτα. 

ΝΑΙ   

8. Να έχει πολλαπλές ταχύτητες καταγραφής .  ΝΑΙ   

9. Να διαθέτει έλεγχο επαφής των ηλεκτροδίων και 

σε περίπτωση αποκόλλησης να εμφανίζεται στην 

οθόνη συγκεκριμένα ποιο ηλεκτρόδιο έχει 

αποκολληθεί. Να διαθέτει επιπλέον συνεχή 

απεικόνιση στην οθόνη της κατάστασης των 

ηλεκτροδίων όπου ο χρήστης να δύναται να ελέγξει 

την ποιότητα καταγραφής.  

ΝΑΙ   

10. Να έχει πολλαπλές δυνατότητες επιλογής 

ευαισθησίας.  ΝΑΙ   

11. Να μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 200 ΗΚΓ 

είτε σε εσωτερική μνήμη είτε σε κάρτα SD.  ΝΑΙ   

12. Να προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα 

απευθείας εξαγωγής των δεδομένων από τον 

ηλεκτροκαρδιογράφο σε μορφή PDF για την 

ανάγνωση και αρχειοθέτηση τους σε οποιοδήποτε 

Η/Υ.  

ΝΑΙ   

13. Να διαθέτει μυϊκά φίλτρα αλλά και φίλτρα 

δικτύου για την απόρριψη των παρασίτων.  ΝΑΙ   

14. Να διαθέτει αξιόπιστο πρόγραμμα διάγνωσης 

ΗΚΓραφήματος , ενηλίκων και παίδων  ΝΑΙ   

15. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. 

Η μετάβαση από τη μία λειτουργία στην άλλη να 
ΝΑΙ   
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γίνεται άμεσα με το πάτημα ενός πλήκτρου.  

16. Ο ζητούμενος καρδιογράφος να προσφερθεί με, 

10-πολικόκαλωδιο ασθενούς,ηλεκτρόδια άκρων, 

προκάρδια ηλεκτρόδια, αγώγιμη κρέμα, καλώδιο 

τροφοδοσίας, θερμογραφικό χαρτί, τροχήλατο, 

βραχίονα στήριξης καλωδίου ασθενούς, εγχειρίδιο 

λειτουργίας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθώς και 

οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ορθή λειτουργία 

του.  

ΝΑΙ   

17. Η συσκευή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE 

MARK και ISO της κατασκευάστριας και της 

προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή 

στάνταρ IEC 60601-2-25:2011.  

ΝΑΙ   

18. Να δοθεί εγγύηση για 2 έτη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για 10 έτη.  
ΝΑΙ   

19. Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του 

μηχανήματος να δοθούν και στην Ελληνική γλώσσα.  
ΝΑΙ   

 

Φορητή συσκευή απολύµανσης νοσοκοµειακών χώρων µε όζον  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η εν λόγω συσκευή θα πρέπει να είναι μια ανθεκτική 

και άνετα φορητή γεννήτρια  παραγωγής όζοντος. . 
ΝΑΙ   

Η απολυμαντική της δράση θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματική και να απευθύνεται σε χώρους 

υψηλού κινδύνου, όπως οι νοσοκομειακοί χώροι. 

ΝΑΙ   

• Παραγωγή όζοντος 12.000 mg/h με σταθερό 

ρυθμό. 
ΝΑΙ   

• Ρυθμός ροής αέρα: να αναφερθεί. ΝΑΙ   

• Περίβλημα από Αλουμίνιο και Πλαστικό. ΝΑΙ   

• Τάση Εισόδου:  230V, 50Hz. ΝΑΙ   

• Σύστημα «αποζονοποίησης»: Στο τέλος του 

κύκλου λειτουργίας, να μετατρέπει τα μόρια O3 σε 

οξυγόνο, καθιστώντας τον απολυμασμένο χώρο 

έτοιμο προς χρήση. 

ΝΑΙ   

• Υγρασία: η παραγωγή του όζοντος να μην 

εξαρτάται από τα επίπεδα υγρασίας στο περιβάλλον 

(η παραγωγή του να παραμένει σταθερή ακόμα και 

με υγρασία επιπέδου 95%). 

ΝΑΙ   

•  Φωτιζόμενη λυχνία ένδειξης. ΝΑΙ   

• Προειδοποιητική Λυχνία Ειδοποίησης. ΝΑΙ   

• Ασφάλιση θύρας. ΝΑΙ   

• Αναφορά χρόνου λειτουργίας χωρίς την 

διαδικασία απενεργοποίησης 
ΝΑΙ   

• Να μην απαιτείται η χρήση χημικών, UV, υγρών ή ΝΑΙ   
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θερμότητα. 

• Χειρισμός: ψηφιακό πληκτρολόγιο και οθόνη. ΝΑΙ   

• Ρυθμίσεις εμβαδού χώρου και χρόνου απόδοσης. ΝΑΙ   

• Μικρό Βάρος: να αναφερθεί. ΝΑΙ   

• Να είναι φορητό: Μεγάλες ρόδες για εύκολη 

μετακίνηση που δεν αφήνουν σημάδια. 
ΝΑΙ   

• Πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

 

Λουµινόµετρο: συσκευή ελέγχου αποτελεσµατικότητας καθαριότητας  
απολύµανσης 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(α) Λουµινόµετρο - Reader    

• Να είναι μια απλή και φορητή μονάδα χειρός που 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο 

Ιατρικών Εγκαταστάσεων όπου είναι σημαντική η 

αξιόπιστη καθαριότητα 

ΝΑΙ   

• Να παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο της 

ύπαρξης βιολογικού φορτίου μέσα σε 15sec 

βασισμένο στη μέθοδο ATP. 

ΝΑΙ   

(β) Ράβδος δειγματοληψίας – Ultrasnap    

• Να είναι αναλώσιμη ράβδος 115mm, απαραίτητη 

για τη λήψη δείγματος με προ-εμποτισμένη 

μπατονέτα και ενσωματωμένο το αντιδραστήριο της 

λουσιφεράσης.  

ΝΑΙ   

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε λουμινόμετρο. ΝΑΙ   

(γ) Ειδικό σφουγγαράκι δειγματοληψίας    

• Να είναι κατάλληλο για λήψη δείγματος από τα 

εσωτερικά κανάλια των ενδοσκοπίων και των 

αυλωειδών εργαλείων.  

ΝΑΙ   

• Να είναι συσκευασμένο σε μεμονωμένη 

συσκευασία και να διατίθεται σε διάφορες 

διαστάσεις. 

ΝΑΙ   

• Να είναι κατάλληλο για χρήση σε λουμινόμετρο. ΝΑΙ   

 

Ηλεκτρονικό αυτόµατο πιεσόµετρο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Το μηχάνημα να είναι νέας τεχνολογίας, μικρού 

όγκου και με βάρος που να μην υπερβαίνει τα 2,5Kg 

(περιλαμβανόμενης της μπαταρίας). Να είναι 

κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιατρικούς και 

νεογνικούς ασθενείς.  

ΝΑΙ 

  

2. Να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλεως 

καθώς και από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία που να παρέχει αυτονομία από πέντε (5) 

έως και έντεκα (11) ώρες περίπου, αναλόγως της 

χρήσης. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας και με τάση 

ΝΑΙ   
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12V DC. 

3. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση και 

καλαθάκι τοποθέτησης παρελκόμενων, του ιδίου 

κατασκευαστικού οίκου.  

ΝΑΙ   

4. Να μετρά και να απεικονίζει ψηφιακά τις  

παραμέτρους:  

α) αναίμακτη αρτηριακή πίεση (συστολική, 

διαστολική και μέση) 

β) παλμική οξυμετρία και καρδιακό ρυθμό 

γ) θερμοκρασία. 

ΝΑΙ   

5. Η μέτρηση της αναίμακτης αρτηριακής πίεσης:  

α) να εκτελείται χειροκίνητα και αυτόματα σε 

προεπιλεγμένα διαστήματα από το χρήστη. Να 

παρέχει και τη δυνατότητα εκτέλεσης συνεχών 

μετρήσεων για πέντε (5) λεπτά (STAT) 

β) να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο που να 

εξασφαλίζει λήψη μέτρησης υπό δύσκολες συνθήκες  

(περιπτώσεις εξαιρετικά υπερτασικών και 

υποτασικών ενήλικων ασθενών), με μέτρηση στο 

εύρος 10-290mmHg τουλάχιστον, με χρήση 

περιχειρίδων διπλού αυλού 

γ) να παρέχει δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης 

πίεσης διόγκωσης της περιχειρίδας από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

6. Η μέτρηση της παλμικής οξυμετρίας: 

α) να βασίζεται σε ειδικό αλγόριθμο που να 

εξασφαλίζει λήψη μέτρησης υπό κλινικές συνθήκες 

πτωχής περιφερικής αιμάτωσης και κίνησης. Να γίνει 

σχετική αναφορά.  

β) στο εύρος μέτρησης 70-100% να επιτυγχάνεται με 

ακρίβεια ±3 ψηφίων ή καλύτερη, υπό συνθήκες 

κίνησης 

γ) στο εύρος μέτρησης 70-100% να επιτυγχάνεται με 

ακρίβεια ±3 ψηφίων ή καλύτερη, υπό συνθήκες 

πτωχής περιφερικής αιμάτωσης 

ΝΑΙ 

  

7. Να διαθέτει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού 

για κάθε παράμετρο, με ρυθμιζόμενα όρια από το 

χρήστη. 

ΝΑΙ 
  

8. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή και 

να συνοδεύεται από αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας 

δακτύλου  πολλαπλών χρήσεων, αισθητήρα 

θερμοκρασίας και τρεις (3) περιχειρίδες πολλαπλών 

χρήσεων διαφορετικών μεγεθών. 

ΝΑΙ 

  

 

Θερµόµετρα µετώπου µε υπέρυθρες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου με αισθητήρα 

υψηλής ακρίβειας. 
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 6ΘΗ14690Β3-1Γ1
21PROC008559183 2021-05-05



 

Σελίδα 29 

2. Να μετρά τη θερμοκρασία παιδιών και ενηλίκων 

εύκολα και γρήγορα με ακρίβεια, χωρίς επαφή. 
ΝΑΙ   

3. Τοποθέτηση στο μέτωπο ή στο αυτί. ΝΑΙ   

4. Να διαθέτει λειτουργίας αυτόματης 

απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας. 
ΝΑΙ   

5. Να είναι εξοπλισμένο με βομβητή ο οποίος 

σηματοδοτεί τη λήξη της μέτρησης και αναγνώσιμη 

οθόνη LCD που αλλάζει το χρώμα του οπίσθιου 

φωτισμού ανάλογα με τη μετρούμενη θερμοκρασία 

του σώματος. 

ΝΑΙ   

6. Να παρέχει πολύ γρήγορη και ακριβή μέτρηση 

θερμοκρασίας με ευαισθησία μέτρησης +/- 
ΝΑΙ   

7. Το θερμόμετρο να διαθέτει πιστοποίηση CE. ΝΑΙ   

8. Να είναι Ιατρικό προϊόν και να έχει εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. 
ΝΑΙ   

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Ι   

• Φωτιζόμενη οθόνη ψηφιακών ενδείξεων ΝΑΙ   

• Έλεγχος ήχου (ανοιχτό/κλειστό) ΝΑΙ   

• Εύρος θερμοκρασίας: 34,8°C – 42,5°C ΝΑΙ   

• Χρόνος μέτρησης: περίπου 1,0 δευτερόλεπτο ΝΑΙ   

• Απόσταση μέτρησης: 3cm έως 5cm ΝΑΙ   

• Ευαισθησία: 0,2°C σε όλο το εύρος των 

θερμοκρασιών σώματος 
ΝΑΙ   

• Τροφοδοσία: μπαταρίες ΝΑΙ   

• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ΝΑΙ   

• Κλίμακα μέτρησης: °C, °F ΝΑΙ   

 

Απινιδωτής 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρης, 

κατάλληλος για χρήση σε όλους τους χώρους εντός 

και εκτός του Νοσοκομείου και να λειτουργεί με 

ρεύμα 220V/50Hz, αλλά και με μπαταρίες για 

ικανοποιητική αυτονομία καθώς και με τροφοδοσία 

12V από Ασθενοφόρο (να αναφερθούν τα 

παρελκόμενα σύνδεσης με τροφοδοσία 

ασθενοφόρου και να συμπεριλαμβάνονται στην 

βασική σύνθεση).  

ΝΑΙ 

  

2. Να περιλαμβάνει σε ενιαία συσκευή τον 

απινιδωτή, τον βηματοδότη, το μόνιτορ και το 

καταγραφικό και να περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα καλώδια για χρήση σε ενήλικες και 

παιδιά (καλώδια ασθενούς – τριπολικό η 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: 6ΘΗ14690Β3-1Γ1
21PROC008559183 2021-05-05



 

Σελίδα 30 

πενταπολικό - και paddles για ενήλικες και παιδιά, 

καλώδιο βηματοδότη για ενήλικες και παιδιά, χαρτί 

για το καταγραφικό, τουλάχιστον δύο ζεύγη 

αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια βηματοδότησης και ότι 

άλλο χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του).  

3. Ο εξωτερικός αναίμακτος βηματοδότης, να 

λειτουργεί με demand και fixedmodes. Να έχει 

δυνατότητα παροχής περίπου 40 έως 150 παλμών / 

min, με μεταβλητό ρεύμα από 0 έως 200 mA 

περίπου.  

ΝΑΙ 

  

4. Ο απινιδωτής να πραγματοποιεί σύγχρονη και 

ασύγχρονη απινίδωση, με αποδιδόμενη διφασική 

ενέργεια από περίπου 2 έως τουλάχιστον 200 Joules, 

σε προκαθορισμένα βήματα. Ο χρόνος φόρτισης στα 

200 Joules να μην υπερβαίνει τα 5 περίπου 

δευτερόλεπτα. 

ΝΑΙ 

  

5. Nα πραγματοποιεί εξωτερική απινίδωση τόσο 

μέσω των συμβατικών paddles, όσο και μέσω ειδικών 

αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων, (για ενήλικες και 

παιδιά).  

ΝΑΙ 

  

6. Στα paddles να υπάρχουν πλήκτρα, όπου με 

ταυτόχρονο πάτημα να αποδίδεται η ενέργεια στον 

ασθενή. 

ΝΑΙ 
  

7. Το μόνιτορ να είναι δύο (2) καναλιών και να 

απεικονίζει την κυματομορφή του ΗΚΓ (2 

κυματομορφές), τον αριθμό των σφίξεων, τα όρια 

του alarm, την απαγωγή, την επιλεγόμενη και 

αποδιδόμενη ενέργεια καθώς και άλλα για τον 

χειριστή βοηθητικά μηνύματα. 

ΝΑΙ 

  

8. Το ΗΚΓ να λαμβάνεται από τα paddles από 

τριπολικό καλώδιο ή πενταπολικό καλώδιο 

Ασθενούς.  

ΝΑΙ 
  

9. Να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης 

(freeze) και να διαθέτει φίλτρο απόρριψης 

παρασίτων 35Hz. 

ΝΑΙ 
  

10. Το καταγραφικό να είναι δύο (2) καναλιών και να 

εκτυπώνει την κυματομορφή του ΗΚΓ, την 

ημερομηνία, την ώρα, την ενέργεια απινίδωσης, κλπ, 

σε χαρτί πλάτους τουλάχιστον 50mm. επίσης, να 

εκτυπώνονται γραφικά trends για χρονικό διάστημα 

6 ωρών περίπου. Να διαθέτει μνήμη στην οποία να 

αποθηκεύονται επεισόδια για μετέπειτα ανάκληση 

και εκτύπωση. 

ΝΑΙ 

  

11. Η χρήση της συσκευής να είναι απλή και να έχει 

το μικρότερο δυνατό βάρος προκειμένου να είναι 

κατάλληλη για μεταφορά.  

ΝΑΙ 
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12. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ενισχυτή 

μέτρησης οξυμετρίας (SpO2).  
ΝΑΙ   

13. Να δύναται τα δεδομένα του απινιδωτή από την 

μνήμη να μεταφέρονται σε Η/Υ.  
ΝΑΙ   

14. Να διαθέτει απαραιτήτως τροχήλατο καρότσι 

μεταφοράς.  
ΝΑΙ   

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού να  βεβαιώνονται από τα επίσημα 

τεχνικά  φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Να 

αναγράφεται  με ποινή αποκλεισμού στο φύλλο  

συμμόρφωσης η παραπομπή στις σελίδες των 

τεχνικών φυλλαδίων του εκάστοτε μηχανήματος  

ΝΑΙ  

 

2. Έγγραφη βεβαίωση  του προμηθευτή ότι διαθέτει 

εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και οι 

εργαζόμενοι να είναι πιστοποιημένοι για την τεχνική 

υποστήριξη του υπό προμήθεια μηχανήματος .  

ΝΑΙ  

 

3. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και 

βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για τουλάχιστον 

δέκα έτη από την παραλαβή του μηχανήματος.  

ΝΑΙ  
 

4. Το μηχάνημα θα πρέπει να πληροί τους 

Ευρωπαικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας 

και να διαθέτει CE MARK  

ΝΑΙ  
 

5. Ο Κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει 

πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 2000 EN ISO 13485 

2003 ή νεότερο.  

ΝΑΙ  
 

6. Ο προμηθευτής  να διαθέτει πιστοποιητικό EN 

ISO9001 EN ISO 13485 2003 ή νεότερο (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων)  

και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.   

ΝΑΙ  

 

7.  Με την παράδοση του συστήματος να γίνει 

πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως 

εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥ∆ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 

[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 φορέακαι 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. ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»] 

-Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221917] 

-Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ / Τ.Κ. 49100] 

-Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ] 

-Τηλέφωνο: [26613-60641] 

-Ηλ. ταχυδροµείο: [k.kefallinos@gnkerkyras.gr] 

-∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gnkerkyras.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

-Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένων των σχετικώνCPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREGV- 

AGREECE-ITALY 2014 2020(33157000-5. 33123230-9, 39330000-4, 38000000-5, 33123100-9, 38412000-6, 

33182100-0) 

-Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […………….] 

-Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες: [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

-Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 

-Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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  

[   ] 

Ταχυδροµικήδιεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση;  

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽αποκλειστικότητα, 
τουάρθρου 20:ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες 
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι 
απασχολούµενοι. 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε 
επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 
(προ)επιλογής); 

[   ] Ναι [   ] Όχι [    ] Άνευ αντικειµένου 

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 
κατάλογο: 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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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 περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

δ) [  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

(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 άλλους; 

[    ] 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 [……] 

Ταχυδροµικήδιεύθυνση: [……] 

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 ΦΟΡΕΩΝ 

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 καταδίκες 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και 
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]� 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) ∆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): 

[……][……][……][……] 

ΑΔΑ: 6ΘΗ14690Β3-1Γ1
21PROC008559183 2021-05-05



 

Σελίδα 39 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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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 ασφάλισης, 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; ∆ιευκρινίστε: 

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 ; 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]� 

β)[……] 

 

γ.1) [   ] Ναι [    ] Όχι  

-[  ] Ναι [   ] Όχι  

 

-[……]� 

 

 

-[……]� 

γ.2)[……]� 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]� 

β)[……] 

 

γ.1) [    ] Ναι [   ] Όχι  

-[   ] Ναι [    ] Όχι  

 

-[……]� 

 

 

-[……]� 

γ.2)[……]� 

δ) [   ] Ναι [    ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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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 δικαίου; 

[    ] 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 καταστάσεις: 

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 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[   ] Ναι [    ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[   ] Ναι     [] Όχι 

 

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

[     ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση 
του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[    ] Ναι [     ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων, 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 
σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[    ] Ναι [     ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [     ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την 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. 3310/2005: 

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 

εγκατάστασής; 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 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν 

τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(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: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που 

καλύπτεται από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού 

φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα 

 

 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο 

εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 

την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίες 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 y -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελµατικών κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) 

έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

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

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

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

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 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 αναφοράς, 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 

ιδιωτικούς: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες, 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: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

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 
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υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων 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: 

[……] 

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, αριθµόςδιευθυντικώνστελεχών: 

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

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

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

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 υπεργολαβίας 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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία 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: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(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 ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……] 
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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: 

Περιορισµόςτου 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 ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[     ] Ναι [     ] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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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 αναφέρονται, 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 δωρεάν. 

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): [……]   
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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 υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώκαι/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 οικονοµικώνσυµφερόντων 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 
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νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

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 . 

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. 
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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  καιάρθρο 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 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 όσεςφορέςχρειάζεται. 
46. Επαναλάβετε όσεςφορέςχρειάζεται. 
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 

 

 

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη 

δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr 

και www.hsppa.gr,, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  

κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστείμε τα ως άνω έγγραφα. Η ως άνω δήλωση αναρτάται 

και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική απάντηση τους.]  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες ∆ηλώσεις (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

........................ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

....................................... 
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Σελίδα 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγµα (Προσαρµοσµένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

Π.χ. υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση, σε περίπτωση μικτής σύμβασης 

που περιλαμβάνει και υπηρεσίες) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρµοσµένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- 
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 
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