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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ No 29/2018 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  «ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ»ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  60.999,99€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

 ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Δίδορ διαγυνιζμού ςνοπηικόρ Γιαγυνιζμόρ 

Κπιηήπιο Καηακύπυζηρ Ξιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 

Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ 26/6/2018 

Σόπορ Γιενέπγειαρ 
Γενικό Νοζοκομείος Αηηικήρ ιζμανόγλειο- Αμαλία 

Φλέμιγκ 
Πηζκαλνγιείνπ 1, 151 26- Καξνύζη 

Πεπιγπαθή Δίδοςρ  (CPV: 39151000-5) 

Πποϋπολογιζθείζα Γαπάνη 
Έυρ ηος ποζού ηυν 60.999,99€ ζςμπεπιλαμβανομένος 

ΦΠΑ 

 
 

Έσονηαρ ςπότη: 
Νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005, άξζξν 7 
2. Νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπόκελσλ από ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
3. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ Λ.4412/2016 «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) ζύκθσλα κε ην νπνίν «γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα 
πξνζθεύγνπλ εθηόο ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 θαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ (έσο 
60.000,00€ πιένλ ΦΞΑ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 117. Πηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, δελ απαηηείηαη ε 
ζύκθσλε γλώκε ηεο Αξρήο (Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ)»θαη ηνπ άξζξνπ 117 
ζύκθσλα κε ην νπνίν «Ξξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο 
είλαη ίζε ε θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξώ ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΞΑ». 
4. ηελ ππ’αξηζκ.15/25-4-2018 απόθαζε ΓΠ, ΓΗΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΠΓ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ». 
5.  ηελ ππ’ αξηζκ. 16/29.04.2015  ζ.3ν   ΔΖΓ απόθαζε ΓΠ πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ  
6.  ηελ απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε (Υ8Ρ4690Υ5-ΙΚΞ) 
7.  Νη άκεζεο θαη επηηαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 
    Ππλνπηηθό δηαγσληζκό κε θαηάζεζε γξαπηώλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ««ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» 
(CPV: 39151000-5)», ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 60.999,99€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΞΑ, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά. 
 
Ο διαγυνιζμόρ θα γίνει ζηο Νοζοκομείο (Γπαθείο Ππομηθειών) ενώπιον επιηποπήρ, ηην  26/6/2018, ημέπα ΣΡΙΣΗ, ώπα 11.00π.μ. 
Η ημεπομηνία λήξηρ καηάθεζηρ ηυν πποζθοπών είναι η πποηγούμενη (επγάζιμη) ημέπα από ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος 
διαγυνιζμού, δηλαδή ζηιρ 25/6/2018 ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ και ώπα 14:00. Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηώλ 
αθνύ πξνεγνπκέλσο πξσηνθνιιεζνύλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ πεξεζία κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία είλαη εθπξόζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 
 
Γιεςκπινήζειρ: 
1. Ρν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο: 

http://www.sismanoglio.gr 
2. Ζ Γηαθήξπμε δεκνζηεύεηαη ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Λ.4412/16.  
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο/θνηλνπξαμίεο απηώλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνύλ ηνπο 

όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
4. Νη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε θιεηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο) ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη δύν 

ππνθαθέινπο: έλαλ ππνθάθειν κε ηηο ηερληθή πξνζθνξά θαη έλαλ ππνθάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
5. Ν θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ (ηνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν 

ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο ην δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο). 
6. Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη ηα παξαθάησ: 
Α)   Θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά κε ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη αληίγξαθν απηήο. Πηελ ηερληθή πξνζθνξά ν πξνζθέξσλ ζα δειώλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκόξθσζε ή κε ησλ 
πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Νη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα 
δεηνύκελα ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. 
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Β)  Θαιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά θαη αληίγξαθν απηήο. 

Γ)  πνγεγξακκέλε ηελ επηζπλαπηόκελε πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία 
ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ. 

7. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ. Νη ηηκέο γηα ηηο πξνζθεξόκελεο 
ππεξεζίεο ζα εθθξάδνληαη ζε επξώ (€). Πηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε εθηόο ΦΞΑ. Ξξέπεη λα πξνθύπηεη ζαθώο ε ηηκή γηα θάζε πξνζθεξόκελε ππεξεζία. πεξεζία πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή 
Ξξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη όηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ή πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

8. Ζ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ηνπ θαθέινπ ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεη εληαία ζε κία ή ζε δύν  δεκόζηεο 
ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

9. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκό ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνη απηώλ, πνπ 
απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ λόκηκν παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

10. Νη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 
11. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ έθδνζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. 
12. Νη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξώλ θαη ζα αλαγξάθνπλ ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο. 
13. Ρξόπνο Ξιεξσκήο: Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ (€) κεηά ηε δηαδηθαζία ηεο βεβαίσζε παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ 

λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ 
αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ ππνπαξ.Ε5 ηνπ 
Λ.4152/13 «πεξί ζπλαιιαγώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ αξρώλ». 

 
Πε θάζε ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Λόκνπο. 
Νη θξαηήζεηο είλαη νη εμήο:  
α) 4% ή 8% πξνθαηαβνιή θόξνπ  
β) 2% (Λ. 3580/07) ππέξ ηεο Τπρηθήο γείαο 
γ) ππέξ ΔΑΑΓΖΠ 0,06%, επ’ απηνύ ραξηόζεκν 2% θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20% 
δ) ππέξ ΑΔΞΞ 0,06%, επ’ απηνύ ραξηόζεκν & ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 3,6%   
 
14. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα νξηζζεί γηα έλα έηνο ε κέρξη εμάληιεζεο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο . 
15. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε, ηζρύεη ε θείκελε Λνκνζεζία 

16. . Πηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επόκελα. Πηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ ή παξνρήο γεληθώλ 
ππεξεζηώλ, ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθύξσζε ηεο 
ζύκβαζεο γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα θαηά πνζνζηό ζηα εθαηό, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο. Ρν πνζνζηό απηό δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 
επξώ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνύο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο από 100.001 επξώ θαη άλσ 
πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξόηεξεο πνζόηεηαο. 
Γηα θαηαθύξσζε κέξνπο ηεο πνζόηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδόκελνπ από ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνζνζηνύ, απαηηείηαη 
πξνεγνύκελε απνδνρή από ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
 
 

ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
 
 

1.ΠΡΟΥΚΑ ΘΙΗΛΖΠ ΚΔΘ 
    - Πηξώκα θιίλεο ΚΔΘ θαηάιιειν ζηελ ζπκβνιή πξόιεςεο θαηαθιίζεσλ ζε αζζελείο πςεινύ ξίζθνπ, γηα ρξήζηε κέρξη 150θηιά 
βάξνο, από πιηθό ζην εζσηεξηθό αεξνδηαπεξαηό ,αθξώδεο, πςειήο ειαζηηθόηεηαο , ώζηε λα αληηδξά ζην βάξνο θαη ηελ 
ζεξκνθξαζία ηνπ αζζελνύο  , ζην εμσηεξηθό ην θάιπκκα από πιηθό εύθνιν ζηνλ θαζαξηζκό , αδηάβξνρν, βαθηεξηνζηαηηθό θαη 
αληηκπθεηώδεο , ρσξίο ξαθέο ή ζπγθνιιήζεηο. 
    - Γηαζηάζεηο : κήθνο πεξίπνπ 2,00κ. πιάηνο πεξίπνπ 0,85κ., πάρ, 0,15κ. ( ζα γίλεη ζπλελλόεζε κε ηελ ΚΔΘ γηα ηηο αθξηβείο 
δηαζηάζεηο επί ηόπνπ) 
 
2.ΠΡΟΥΚΑ ΘΙΗΛΖΠ 
Πηξώκα λνζνθνκεηαθήο θιίλεο από LATEX κε έλα ζπάζηκν ζηελ πιάηε, επελδπκέλν από βακβαθεξό ύθαζκα θαη ην θάιπκκά ηνπ ( 
ζηξσκαηνζήθε ) από αδηάβξνρν ,αληηκηθξνβηαθό,αεξηδόκελν κε πόξνπο, ππναιιεξγηθό ,  πιελόκελν ύθαζκα  ζε πςειή  
ζεξκνθξαζία,κε θεξκνπάξ ώζηε λα κπνξεί λα απνκαθξύλεηαη γηα πιύζηκν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,90-2,00Σ0,80-0,94  
πάρ.0,15κ.,νη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα ιεθζνύλ επί ηόπνπ. 

 
 

3. ΦΝΟΔΗΝ ΑΠΘΔΛΝΠ ΚΔ ΑΜΝΚΔΗΝΚΔΛΝ ΤΝΠ   ΒΑΟΔΥΠ ΡΞΝ 
    Λα έρεη δηαζηάζεηο ,πιάηνο 60 cm, κήθνο 1,90m ,ζθειεηό θπιηλδξηθό INOX  αλζεθηηθό, λα δηαζέηεη κεραληζκό απμνκείσζεο 
ύςνπο θαη αλαθιηλόκελν  πξνζθέθαιν, αληνρή  γηα βάξνο αζζελή κέρξη 150 Kg. 
Λα θέξεη πξνζηαηεπηηθά θπιηλδξηθά  INOX ζηεξίγκαηα ζην πιάη κε εύθνιν ρεηξηζκό θαη κε δπλαηόηεηα λα δηπιώλνπλ. 
Λα είλαη εύθνιν θαηά ηελ θίλεζε, ειαθξύ, κε ξόδεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, δηακέηξνπ πεξίπνπ 20cm,κε θξέλν θαη δπλαηόηεηα 
πεξηζηξνθήο. 
Λα δηαζέηεη ππνδνρέο γηα ζηαηώ νξξνύ κε άγγηζηξα  θαη από ηηο δύν πιεπξέο κε κεραληζκό απμνκείσζεο ηνπ ύςνπο, βάζε γηα 
θνξεηή θηάιε νμπγόλνπ ρσξίο λα εκπνδίδεη ην ζύζηεκα αλύςσζεο ηνπ θνξείνπ. 
Λα δηαζέηεη ζηξώκα ρξώκαηνο καύξνπ ή εθξνύ από LATEXπάρνπο 8-10 cm ληπκέλν κε δέξκα κε ζπξξαθή από αλζεθηηθό πιηθό, 
γηα λα κελ αλνίγεη θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ρσξίο θεξκνπάξ. 
Λα δηαζέηεη ζράξα ππνδνρήο ζην θάησ κέξνο,γηα ηε θύιαμε ησλ αηνκηθώλ εηδώλ ησλ αζζελώλ. 
Λα δηαζέηεη πεξηκεηξηθά πξνζηαηεπηηθό πξνζθξνπζηήξα. 
Νη πξνζθέξνληεο λα δηαζέηνπλ δείγκα ησλ θνξείσλ ,πξνο επίδεημε, εάλ δεηεζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ΑΘΝΙΝΘΝΛ ΡΑ ΡΚΖΚΑΡΑ ΒΑΠΔΗ ΡΥΛ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΙΗΘΥΛ  
 

 
1. ΣΡΩΜΑΣΑ ΚΛΙΝΩΝ ΑΘΔΝΩΝ, τεμ. 254 

αναλστικά ανά τμήμα ως παρακάτω : 
1.1. Α΄Παθολογική,         τεμ.15 
1.2. Β΄Παθολιγική ,         τεμ.10 
1.3. Β΄Χειροσργική,        τεμ. 29 
1.4. Α΄Πνεσμονολογική, τεμ. 10 
1.5. Β΄Πνεσμονολογική, τεμ. 34 
1.6. Οσρολογική,            τεμ. 23 
1.7. Λ/ψία,                      τεμ. 23 
1.8. Καρδιολογική,         τεμ. 20 
1.9. ΚΕΜ,                       τεμ. 12 
1.10.Φλέμιγκ                  τεμ. 78 
 

2. ΦΟΡΔΙΑ ΒΑΡΔΩ ΣΤΠΟΤ, τεμ. 2 
Αναλστικά ανά τμήμα ως παρακάτω : 
2.1. ΤΕΠ,                   τεμ.2 

 
3. ΚΑΡΔΚΛΔ ΤΝΟΓΩΝ, τεμ.189 

Αναλστικά ανά τμήμα ως παρακάτω : 
3.1. Β΄Παθολογική,         τεμ.  30 
3.2. Α΄Χειροσργική,         τεμ.  30 
3.3. Β΄Χειροσργική,         τεμ.  30 
3.4. Β΄Πνεσμονολογική,  τεμ.  20 
3.5. Αιματολογική ,          τεμ.  32 
3.6. Καρδιολογική,           τεμ.  24 
3.7.Οσρολογική,              τεμ.  23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

                                                  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ- ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *99221990+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ιςμανογλείου 1/ Μαροφςι Αττικισ/ 151 26+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Ανδρομάχθ Ντάςιου+ 
- Σθλζφωνο: *213 2058558+ 
- Ηλ. ταχυδρομείο: *ntasiou-and@sismanoglio.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [ΕΠΙΘΕΜΑΣΑ 
ΚΑΣΑΚΛΙΕΩΝ: CPV: 33140000-3] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Δ2/2018] 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 

mailto:ntasiou-and@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/


 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 
επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 
επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι 
κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ 
εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 



 

 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 
να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 
(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 
του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 
κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



 

 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

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

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

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

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

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

και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  



 

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 
τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi: *……+ 

 



 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 



 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 
νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 
οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ 
νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 
περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 



 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
[……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 
ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
[] Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά 
τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 



 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 



 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι 
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ φορζασ 
μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Όχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 
 



 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 
φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα 
για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 
ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ 
xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 
φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται από τθ 
ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα 
ςτον τομζα και για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο 
εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ 
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσxxxvi που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι 
πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ 
εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ *……+*…+νόμιςμα 



 

 

επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το 
εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ 
απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει προςδιοριςτεί 
ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 



 

 

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  εκτζλεςθ και 
ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ 
αγακϊν του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα ποςά, τισ 
θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Περιγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο 
τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσxli, ιδίωσ 
τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο οικονομικόσ 
φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου: 

*……..........................] 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο τεχνικό 
εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα για τθν 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα ακόλουκα 
ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν ι, 
κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια ελζγχωνxlii 
όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ 
του οικονομικοφ φορζα και, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον 
αφορά τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ 
και τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 



 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα ακόλουκα 
μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του οικονομικοφ 
φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα 
τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα ακόλουκα 
μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα δείγματα, 
περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα προμθκεφςει, 
τα οποία δεν χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει περαιτζρω ότι 
κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με 
τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε 
πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 



 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 



 

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ 
ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για 
τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να 
ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον 
αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, 
που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό 
του αρικμοφ των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν 
ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται θλεκτρονικάxliv, 
αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 

 



 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 
 

 
 



 

 

 

 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ  
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Απ. Ππυη.: ………………..  
ΠΛΗΡ: …………… Ημεπομηνία:  
ΣΗΛ: 213 2058……. 
FAX: 213 2058614 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Απ. 71/2017 
 

Πην Καξνύζη ζήκεξα ηελ ………………………………….. ηνπ έηνπο …………….., νη πην θάησ ζπκβαιιόκελνη: 
1) ην Γεληθό Λνζνθνκείν Αηηηθήο ΠΗΠΚΑΛΝΓΙΔΗΝ- ΑΚ. ΦΙΔΚΗΓΘ πνπ εδξεύεη ζηε Πηζκαλνγιείνπ 1- Καξνύζη θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνύζεο, από ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ θ. ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΘΝΡΑΙΑ θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα σο ε 
«Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη 
2) ε εηαηξεία «……………………………………….….», πνπ εδξεύεη ζηελ …………………………………………, ηει: …………………………,Φαμ:…………………………., 
ΑΦΚ: ………………………………., Γ.Ν..: …………………………………….…., νλνκαδόκελε εθεμήο ζηελ παξνύζα ζύκβαζε «πξνκεζεπηήο», 
ζπκθσλήζακε θαη ζπλαπνδερζήθακε ηα εμήο:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ν πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ ππ’αξηζκ………………….………………………. Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, αλαζέηεη θαη ν δεύηεξνο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ αλαιακβάλεη ηελ πξνκεζεηα «ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΠΓ29/2018, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ από ………………………. 
πξνζθνξά ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο ηεο ππ’αξηζκ52/2017 δηαθήξπμεο, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, αληί 
ηνπ πνζνύ ησλ …………………………€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ. Αλαιπηηθόηεξα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη είδε: 
 

 
Ρν παξαπάλσ πνζό ππόθεηηαη ζηηο παξαθάησ θξαηήζεηο  πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή : 
α) 4% πξνθαηαβνιή θόξνπ  
β) 2% (Λ. 3580/07) ππέξ ηεο Τπρηθήο γείαο 
γ) ππέξ ΔΑΑΓΖΠ 0,06%, επ’ απηνύ ραξηόζεκν 2% θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20% 
δ) ππέξ ΑΔΞΞ 0,06%, επ’ απηνύ ραξηόζεκν & ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 3,6%   
 
Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ ζα πινπνηεζεί όπσο νξίδεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην έλα (1) έηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ. 
 
ΔΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ:  ……../……../……..                                     ΛΗΞΗ ΤΜΒΑΗ:   ……../……../…….. 
 
 
 
  
ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 
 
Η ζύμβαζη διέπεηαι από ηιρ  διαηάξειρ ηος Ν.4412/06 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή 
ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ». 
 
Ρν πνζό ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ζα θαηαβιεζεί ζηνλ δηθαηνύρν ζε επξώ κεηά ηε ζεώξεζε ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηνλ Ξάξεδξν ηνπ 
Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην Λ.4152/2013. 
 
Ν πξνκεζεπηήο ππέβαιε ηελ ππ΄ αξηζκ. …………………………………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
………………………………………………………………………………………… πνζνύ …………........ 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ            Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
 
  

 
 

                                                 
i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το 

ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ …% ΓΑΠΑΝΗ 

        

        

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ……..€ ……..€ ……………€ 



 

 

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

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

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

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

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

250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του 

ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

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

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

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

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

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

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

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

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

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

x φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

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

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



 

 

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

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

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

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

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

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

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

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

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

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

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

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

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

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

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

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

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

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

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

ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 



 

 

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

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

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

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

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

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

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

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

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

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

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

να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

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

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

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

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

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

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

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

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

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


