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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   Καρπενήσι, 9 Ιανουαρίου 2020 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ    

ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   Αρ. Πρωτ.: 20 
    
    
Ταχ. Δ/νση : Προυσιωτίσσης 6, 36100  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Τμήμα                   : Διοικητικού  ΣΕ ΕΥΡΩ 
Πληροφορίες        : Παναγιώτα Τσιγαρίδα  Για την προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού. 
Τηλέφωνο            : 2237350502/508   
FAX : 2237025894   
e-mail : ikp-gramm@jmc.gr    
     
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.262,66€ 

πλέον ΦΠΑ και στο σύνολο 
73.485,70 € με το ΦΠΑ 24%. 

    
   ΚΑΕ: 1381 
   (CPV: 39830000-9) 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

 
ΔΕΙΓΜΑ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
 

 
ΟΧΙ 

 
   27/01/2020 

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 
 

Ώρα 14:00΄ 

 
ΝΑΙ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 

                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις: 
α. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει. 
β. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016), όπως ισχύει. 
2. Τη με αρ. 109/20-6-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου  περί 
«Συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και προμηθειών και 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του ν.4412/2016» (ΑΔΑ: 75ΟΦ465ΙΨ4-ΜΛΖ). 
3. Το με αρ. πρωτ. 1445/21-10-2019 Πρωτογενές Αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ:19REQ005865418) 
4.  Τη με αρ. πρωτ. 193/23-10-2019 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Θεραπευτηρίου. 
5. Τη με αρ. πρωτ. 19/3-1-2020 (ΑΔΑ:ΨΟΜΚ465ΙΨ4-3Γ4), απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος 
του ΚΑΕ 1381, του Προϋπολογισμού Εξόδων του Θεραπευτηρίου οικονομικού έτους 2020 για ποσό 
73.485,70 €, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού στο πλαίσιο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  του Θεραπευτηρίου. 
 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης  έως 
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πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οχτώ € και είκοσι λεπτά  (59.262,66 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έως 
εβδομήντα τρεις  χιλιάδες  τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά  (73.485,70 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  που θα αντληθούν από το ΚΑΕ 1381 του προϋπολογισμού  Ο 
επιμέρους προϋπολογισμός είναι ως εξής: 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ  3.867,00 € 4.795,08 € 

2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  5.431,00 € 6.734,44 € 

3 ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ  38.270,00 € 47.454,80 € 

4 ΧΑΡΤΙΚΑ  4.551,50 € 5.643,86 € 

5 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  1.055,50 € 1.308,82 € 

6 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ  1.424,00 € 1.765,76 € 

7 ΓΑΝΤΙΑ  3.466,50 € 4.298,46 € 

8 ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  1.197,16 € 1.484,48 € 

 
Α. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά και για μέρος της δημοπρατηθείσας 
προμήθειας μόνο ως εξής: 

Α.1. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ. 
Α.2. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ. 
Α.3. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ. 
Α.4. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΧΑΡΤΙΚΑ. 
Α.5. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. 
Α.6. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ. 
Α.7. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΓΑΝΤΙΑ. 
Α.8. Για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ειδών της κατηγορίας ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. 
 

I. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα ημερών (12) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το αρ. 121 του Ν.4412/16. 

II. Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί ως  εξής: 

Τόπος  διαγωνισμού Ημερομηνία. 
διαγωνισμού 

Ημέρα Ώρα 

 

Θεραπευτήριο Χρόνιων 
Παθήσεων Ευρυτανίας 

 
28/01/2020 

 

 
Τρίτη 

 
10:00΄ 

 
III. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για 

εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή για ακόμα 120 ημέρες. 

IV. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

V. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 
VI. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται από την αρμόδια «Επιτροπή 

Διαγωνισμού» της Αναθέτουσας Αρχής. 
VII. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις ή 

ενστάσεις ή προσφυγές κατά των όρων της Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

VIII. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 
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IX. Τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται 
από το Διοικητικό τμήμα του Θεραπευτηρίου, κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Θ.Χ.Π.Ε. 

X. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 
Διαγωνισμού (παρ. 2 αρ.22 Ν.4412/16). 

XI. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 αρ.79 ν.4412/16). 

XII. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι οικείες διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που 
έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

XIII. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα παραρτήματα που 
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής ως εξής: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  -ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
 
 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο 
Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων 
Ευρυτανίας, μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (με οποιονδήποτε 
τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές 
που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Θεραπευτήριο ουδεμία ευθύνη φέρει για τον 
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν: 
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
2. Συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν 
υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η 
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύμβαση,  εφ΄ όσον η λήψη  ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
Οποιαδήποτε μεταβολή  στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φορέα. 
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την προμήθεια του είδους. 
 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 73,74 & 79 ν.4412/16). 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, τα 
εξής, επί ποινή απόρριψης, δικαιολογητικά:  
      Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
Α.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων 
(άρθρο 93 του Ν.4412/16). 

2. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφεται για ποιες ομάδες συμμετέχουν και 
καταθέτουν προσφορά  οι συμμετέχοντες,  

3. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφονται τα ταμεία κύριας και επικουρικής 
ασφάλισής τους. 

4. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) συμπληρωμένο,  παρ. 
4, του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ της παρούσας). 

5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 

6. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ για τα απορρυπαντικά κλπ που θα 
συμμετέχουν. 

 
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 93 
του Ν.4412/16). 

2. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφεται για ποιες ομάδες συμμετέχουν και 
καταθέτουν προσφορά οι συμμετέχοντες,  

3. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφονται τα ταμεία κύριας και επικουρικής 
ασφάλισής τους. 

4. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) συμπληρωμένο,  παρ. 
4, του άρθρου 79, του Ν. 4412/2016. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ της παρούσας). 

5. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ για τα απορρυπαντικά κλπ που θα 
συμμετέχουν. 
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Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις ή το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 
Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχ. 2Α, 2Β και 2Γ. Διευκρινίζεται ότι : 

2. το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

3. οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
 

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή ή και 

πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση. 
2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 
αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

3. Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων. 

4. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

5. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Ε. 
 

 
ΣΤ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (αρ.80 ν.4412/16). 

 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ή όποιες 
περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή 
προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται, 
συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το 
αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 
διακήρυξης (αρ. 80 ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 

 
Άρθρο 2ο 
Κατάρτιση- Υποβολή προσφορών. 
 

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ειδικότερα: 
           «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». 
γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
α.- Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αντίγραφο) του άρθρου 1 της παρούσας 
τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά». 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν  
παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
β.- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά».   
 Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει: 

i. Να έχει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική επάρκεια για την εκτέλεση της 
προμήθειας ή του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας 

ii. Να έχει συναφή πιστοποίηση κατά ISO ή εφόσον δεν προβλέπεται πιστοποίηση 
ISO οποιαδήποτε άλλη, νόμιμη και συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης, 
πιστοποίηση. 

iii. Να έχει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή λειτουργίας όταν αυτό απαιτείται 
και προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τα συναφή επαγγέλματα ή τις 
συναφής επιχειρήσεις με το αντικείμενο της προκήρυξης. 

 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

γ.- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο και σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»,   διαμορφωμένα ως 
εξής:  
1. Θα δοθεί μια συνολική ανά Ομάδα και τελική τιμή με και χωρίς ΦΠΑ (θα αναφέρεται και 

ο συντελεστής ΦΠΑ) που θα ανταποκρίνεται πλήρως στην εκτέλεση της προμήθειας 
όπως ακριβώς αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Β’). Η 
προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί δεν μπορεί να αναφέρεται σε μέρος της ζητούμενης 
προμήθειας. 
 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα (όταν αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες ανά μονάδα) 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
Ημερομηνία: ……………………….. 

α/α ΕΙΔΟΣ 
(Α) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Β) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΤΕΜ., ΚΙΛΟ, 
ΛΙΤΡΟ ΚΤΛ)  

(Γ) 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(ΚΑΘ.ΑΞΙΑ) 

(Δ) 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
(Ζ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
(%) 
(Ε) 

ΠΟΣΟ 
(ΣΤ) 

        

        

ΣΥΝΟΛΑ:     

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Άρθρο 3ο 

Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών 
 
1. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι 

η χαμηλότερη τιμή. 
2. Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι  προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.  
3. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για μέρος ή μόνο για κάποια από τα 

ζητούμενα είδη.  
4. Η Επιτροπή μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση), 

συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει σχετικά στο Δ.Σ. του 
Θ.Χ.Π.Ε.. 

Α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής έως και 
κατά ποσοστό 30%. 
Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Γ.  Την απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών με αιτιολογημένη απόφασή τους. 
Δ. Στην περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται με 
κλήρωση σύμφωνα με το αρ. 90 του ν.4412/16. 

5. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές. 
6. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Ε. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

7. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο 
Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια ή υπηρεσία, καλείται να 
προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
κλήσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης. 

8. Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θ.Χ.Π.Ε., 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 
του Ν.4412/16.    

 
 

Άρθρο 4°  
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του 
Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 
302 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄. 

Άρθρο 5° 
Διοικητικές προσφυγές – Ενστάσεις (αρ. 127 ν.4412/16). 
 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον 
διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία 
και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

2. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο αρ. 221 του Ν.4412/16 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
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παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της  
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 
 
Άρθρο 6ο 

Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών   

I. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων οργάνου. 

II. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

III. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

VIII. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  µε την εξής διαδικασία: 

IX. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Η αποσφράγιση γίνεται 
με την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αποσφράγιση του Κυρίως Φακέλου, του Φακέλου ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής,  και της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε ενός συµµετέχοντος 
οικονοµικού φορέα, έλεγχος και αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής 
και της Τεχνικής Προσφοράς. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. 
Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων (Δικαιολογητικών, Τεχνικής 
προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) οι οποίοι και μονογράφονται από τα μέλη 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο 
φάκελος των Δικαιολογητικών και τα οποία μονογράφονται στο σύνολό τους ανά 
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα 
νέο φάκελο που επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. 

2. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει πρώτα το φάκελο των δικαιολογητικών 
και ελέγχει το σύνολο των κατατεθειµένων δικαιολογητικών συµµετοχής των 
οικονοµικών φορέων. 

3. Εν συνεχεία η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει το φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς και ελέγχει το σύνολο της τεχνικής προσφοράς των οικονοµικών φορέων. 

4. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, όπως 
επίσης και της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλαν σε Πρακτικό με αιτιολογημένη 
αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των Δικαιολογητικών ή και των Τεχνικών 
Προσφορών των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων ξεχωριστά, το οποίο πρακτικό 
(εφόσον δεν επαρκέσει ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία την ίδια ημέρα) 
υπογράφει και σφραγίζει. 

5. Αποσφράγιση φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς, έλεγχος και αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων. Μετά την 
παραπάνω διαδικασία oι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 
επαναφέρονται για αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, μόνο για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την 
αποσφράγισή τους. 

6. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.  

7. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές δύναται να 
ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς 
(π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα 
παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά 
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την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως 
υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί να επικοινωνεί 
γραπτά µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που 
δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

9. Στο τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού συμπληρώνει στο 
πρακτικό τα αποτελέσματα της οικονοµικής αξιολόγησης, στο οποίο 
αναδεικνύει την προσφορά µε τη χαμηλότερη τιμή. 

10. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί του Πρακτικού αξιολόγησης 
κοινοποιείται στους συµµετέχοντες σύμφωνα με τον ν.4412/16. 
 

Άρθρο 7ο 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –αποδεικτικά μέσα (αρ. 80 Ν.4412/16) 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν (αρ. 103 
Ν.4412/16), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα 
Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 
1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 
του αρ.73 του Ν.4412/16  

1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν σε κάποια από τις διαδικασίες 
ή καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16.  

1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας 
όσο και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής ενημερότητας για την 
περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και όχι 
τα μέλη της διοίκησης ή των εταίρων ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 
412/2007)) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

1.4  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

2.  Οι αλλοδαποί:  
       2.1  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν σε κάποια από τις διαδικασίες ή 
καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4 του αρ. 73 του Ν.4412/16.  

2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 2 αντίστοιχα. Ειδικότερα, 

τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), των ομόρρυθμων εταίρων στις περιπτώσεις 
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
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σύμβουλο καθώς και για τα όλα μέλη του Δ.Σ., για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/16  

3.2  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία 
περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3.3  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
προς τούτο Υπηρεσία στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση, εφόσον τούτο προβλέπεται.  
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  
 

4 Οι Συνεταιρισμοί:  
4.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3.1 και 3.2 αντίστοιχα.  
4.2 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 

 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην 

ένωση. 
 Σε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο αντίστοιχο 

πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, 
από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις ή περιπτώσεις της διακήρυξης, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 
όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με βεβαίωση ή επίσημη δήλωση από την αρμόδια 
κατά περίπτωση αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 ν.4412/16). 
      Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Παράδοση – Μέτρα Ασφάλειας – Επίβλεψη -  Παραλαβή  – πληρωμή 

 
Α. Παράδοση των ειδών / υπηρεσιών / εργασιών 
Η παράδοση των ειδών / υπηρεσιών ή και η εκτέλεση εργασιών για την προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να προμηθεύει το Θεραπευτήριο με τα υλικά που του γίνεται η παραγγελία μέσα σε 
χρονικό όριο πέντε (05)  ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη παραγγελία με έξοδα, ευθύνη 
και μέριμνά του, στις αποθήκες του Θεραπευτηρίου.  
 
Β. Παραλαβή – Πληρωμή. 
1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών/εργασιών θα γίνεται από την 

αρμόδια επιτροπή, του Θεραπευτηρίου, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται 
από το Ν.4412/16 
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2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά 
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και 
κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του εργαστηρίου, αρκούντως 
τεκμηριωμένη. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό/εργασία, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους 
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί 
από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν.4412/16. Η πληρωμή της αξίας 
των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται με βάση την συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή 
των προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους 
προσφορές, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τη 
Μονάδα. 

5. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν.4412/16 και στο άρθρο 18 του Ν. 2469/97 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

6. Οι  κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  βαρύνουν τον προμηθευτή και 
είναι οι εξής: 
 Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της 

ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 20% 

 Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% 

(από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16) επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 
4412/16). 

7. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο. 
 
 

Άρθρο  9° 
Επέκταση – διακοπή  σύμβασης 
 

1. Το Θεραπευτήριο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των υπηρεσιών/ειδών από αποθέματα του 
Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της 
Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή. 

2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή της Μονάδας σε 
περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή  διακοπής λειτουργίας του Θεραπευτηρίου 
για οποιοδήποτε λόγο , ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

3. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο 
συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/16. 

4. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει ή και να μειώσει στον 
ανάδοχο τις συμβατικές ποσότητες/υπηρεσίες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν 
μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

5. Για πρόσθετες ποσότητες/υπηρεσίες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη 
και δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από το αρ.132 του Ν.4412/2016, αλλά αποβλέπουν 
στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των περιθαλπομένων και φιλοξενουμένων του 
Θεραπευτηρίου, ο προμηθευτής θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική προσφορά για έγκριση, εφόσον 
του ζητηθεί. 

 
Άρθρο 10ο  
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις.  

 
1. Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με τα αρμόδια όργανα του Θεραπευτηρίου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
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2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων του, εκτός 
από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΧΩΡΙΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
Μ.ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/Σ
ΜΟΣ  ΜΕ 

ΦΠΑ 
  

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-

ΧΗΜΙΚΑ  
3.867,00 4.795,08 

  

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ 
     

1 Χλωρίνη 4 lit. Υγρή 

Χλωρίνη σε συσκευασία 4 
lit. με λιγότερο από 5% 

λευκαντικούς παράγοντες 
με βάση το χλώριο. 

Απολυμαντικός παράγοντας 
υποχλωριώδες νάτριο από 

4,5-5%. 

200 LIT 0,81   162,00 

2 
Χλωρίνη 4 lit. 
Παχύρευστη 

Χλωρίνη σε συσκευασία 4 
lit. με λιγότερο από 5% 

λευκαντικούς παράγοντες 
με βάση το χλώριο. 

Απολυμαντικός παράγοντας 
υποχλωριώδες νάτριο από 

4,5-5%. 

2100 LIT 1,61   3.381,00 

3 
Υγρό γενικού 

καθαρισμού 4 lit. 

Υγρό γενικού καθαρισμού 4 
lit. καθαριστικό, αρωματικό 
και απολυμαντικό δαπέδων 

και επιφανειών με 
δυνατότητα αραίωσης με 

αυξημένη δυνατότητα 
καθαρισμού. 

100 LIT 1,61   161,00 

4 Υγρό τζαμιών 450ml 
Υγρό τζαμιών 450ml με 

ισχυρή καθαριστική 
δύναμη με 90% αμμωνία 

100 ΤΕΜ 0,97   97,00 € 
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5 Υδροχλωρικό οξύ 
Διάλυμα υδροχλωρικού 
οξέος 10 με 15% 430 ml 

200 ΤΕΜ 0,33 66,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ         3.867,00 

 

 
 

     
2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απορρυπαντικά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜ.ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

  ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
 

5.431,00 6.734,44 

  
       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΑ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
     

1 
Απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων 12 
lit. 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
πιάτων 12 lit.  με 

συνδυασμό ενεργών ουσιών 
για πλήρη απομάκρυνση 

δύσκολων λεκέδων. 

500 LIT 2,25   1.125,00 

2 
Υγρό πιάτων για 

πλύσιμο στο χέρι 4lit. 

Υγρό πιάτων για πλύσιμο 
στο χέρι 4lit. να μην 

προκαλεί βλάβη στο δέρμα 
400 LIT 0,81   324,00 

3 
Απορ/ντικό πλυντηρίου 

ρούχων 20kgr.  

Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων 20 kgr. σε σκόνη για 
πλυντήρια επαγγελματικού 

τύπου για όλους τους 
τύπους των ρύπων, να μην 

προκαλεί βλάβη στο δέρμα. 

2000 ΚΙΛΑ 1,20   2.400,00 

4 
Στεγνωτικό πλυντηρίου 

πιάτων 15 lit 

Στεγνωτικό πλυντηρίου 
πιάτων 15 lit για 

επαγγελματικά πλυντήρια 
πιάτων με 5% αλλά λιγότερο 

από 15% μη ιονικά 
τασιενεργά και να 

ενδείκνυται για 
δοσομετρητές 

500 LIT 2,42 1.210,00 

4 
Λευκαντικό ρούχων 

φακ. 75gr 

Λευκαντικό ρούχων φακ. 
75gr, τουλάχιστον μέχρι 30% 

λευκαντικούς παράγοντες 
με βάση το οξυγόνο 

150 ΤΕΜ 0,48   72,00 

5 Μαλακτικό ρούχων 4 lit Μαλακτικό ρούχων 4 lit 250 LIT 1,20   300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ         5.431,00 
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3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Προϊόντα ατομικής 

περιποίησης 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
Μ.ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ. 

ΜΕ ΦΠΑ 

  

 

ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

38.270,00 47.454,80 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΑ 

ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 
     

1 Σαμπουάν μαλλιών  
Σαμπουάν μαλλιών 1000ml 

για κανονικά μαλλιά 
200 ΤΕΜ 1,69   338,00 

2 Αφρόλουτρο σώματος  
Αφρόλουτρο σώματος 

1000ml με ουδέτερο PH 
200 ΤΕΜ 1,69   338,00 

3 Σφουγγάρια μπάνιου 

Σφουγγάρια μπάνιου απλά 
πλαστικά  μαλακά και 

υποαλλεργικά  διαστάσεων  
μεσαίου μεγέθους για 

ατομική υγιεινή.  

400 ΤΕΜ 0,48   192,00 

4 Πάνες Βρακάκια L 

Πάνες Βρακάκια 
υπεραπορροφητικές 

Μεγάλου μεγέθους 100cm-
150cm 

9.500 ΤΕΜ 0,63   5.985,00 

5 Πάνες Βρακάκια XL 
Πάνες Βρακάκια 

υπεραπορροφητικές  XL 150cm-
200cm  

3.500 ΤΕΜ 0,66   2.310,00 

6 Πάνες ακράτειας Νο 4 
Πάνες ακράτειας Νο 4, 

τουλάχιστον 120-150 cm,  
50.000 ΤΕΜ 0,40   20.000,00 

7 
Υποσέντονα Νο 3 

(60Χ90cm)  

Υποσέντονα ενηλίκων, 
διαστάσεων 60Χ90cm, 

περιφερικά ενισχυμένα με 
αδιάβροχη αντιολισθητική 

μεμβράνη, 
υπεραπορροφητικό πυρήνα 

από συμπαγή   
υπεραπορροφητική μάζα 

υψηλής προστασίας & 
απορροφητικότητας, βάρος 

τεμαχίου τουλάχιστον 100 gr. 

17.500 ΤΕΜ 0,31   5.425,00 

8 
Υγρό σαπούνι χεριών με 

απολυμ. 
Υγρό σαπούνι χεριών με 
απολυμαντικό 300 ml. 

200 ΤΕΜ 2,41   482,00 

9 
Ξυραφάκια με 1 λεπίδα 

(5 τεμ) 
Ξυραφάκια με 1 λεπίδα (5 

τεμ) 
1.600 ΠΑΚ           2,00  2.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ         38.270,00 
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4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Προϊόντα υγιεινής από 

χαρτί 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠ/Σ
ΜΟΣ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

  
 

ΧΑΡΤΙΚΑ 
 

4.551,50 5.643,86 

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΧΑΡΤΙΚΑ 
     

1 
Χαρτί Yγείας 200 

γραμμαρίων  

Χαρτί Υγείας 
υπεραποροφητικό διπλό 

200 γραμμαρίων 
6.000 ΡΟΛΑ 0,48   2.880,00 

2 
Χαρτί κουζίνας 
επαγγελματικό 

Χαρτί κουζίνας επαγ. με 
μικροκυψέλες 

απορροφητικό και 
ανθεκτικό 1.000 γρ. 

450 ΡΟΛΑ 1,45  544,50 

3 
Χαρτοπετσέτες 

εστιατορίου  

Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 
750τεμ/πακέτο από χημικό 

και μηχανικό πολτό, 
απορροφητικές και 

ανθεκτικές. 

300 ΠΑΚ 1,61   483,00 

4 
Χαρτομάντιλα 
Αυτοκινήτου 

Χαρτομάντιλα Αυτοκινήτου 
Απορροφητικά 

50 ΤΕΜ 0,88   44,00 

5 Μωρομάντηλα Υγρά Μωρομάντηλα  300 ΤΕΜ 2,00   600,00 
  ΣΥΝΟΛΟ         4.551,50 

        
 
 
          

  
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Σκούπες και βούρτσες 
και άλλα είδη για την 
οικιακή καθαριότητα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜ.ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

  
 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

1.055,50 1.308,82 
  

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
     

1 Νερό αποσταγμένο Νερό αποσταγμένο 4lit 350 ΤΕΜ 0,81   283,50 
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2 
Σφουγγαρίστρες 
επαγγελματικές  

Σφουγγαρίστρες 
επαγγελματικές κορδόνι, 

βάρους περίπου 400gr  
100 ΤΕΜ 3,23   

323,00 

3 Σκούπα βεντάλια 
Σκούπα βεντάλια με 

μαλακιά και ανθεκτική 
τρίχα 

80 ΤΕΜ 1,69   
135,20 

4 Κοντάρια για σκούπες  
Κοντάρια για σκούπες 

βεντάλια 
40 ΤΕΜ 1,61   64,40 

5 
Κοντάρια για 

σφουγγαρίστρες  

Κοντάρια για 
σφουγγαρίστρες 

επαγγελματικά απλά 
20 ΤΕΜ 2,42   

48,40 

6 
Σύρμα κουζίνας χοντρό 

φούσκες  
Σύρμα κουζίνας χοντρό 

φούσκες μεταλ. 
50 ΤΕΜ 0,40   20,00 

7 Σφουγγάρια κουζίνας 
Σφουγγάρια κουζίνας με 

σύρμα  
            100 ΤΕΜ 0,40   40,00 

8 Βουρτσάκια τουαλέτας 
Βουρτσάκια τουαλέτας με 

πιγκάλ 
10 ΤΕΜ 2,02   20,20 

9 Βουρτσάκια τουαλέτας 
Βουρτσάκια τουαλέτας 

χωρίς βάση 
10 ΤΕΜ 0,80   8,00 

10 Λεκάνες πλαστ. μικρές 
Λεκάνες πλαστ. μικρές 20 

πόντους άνοιγμα  
30 ΤΕΜ 1,61   48,30 

11 Βιτέξ 11 20 ΤΕΜ 0,80   16,00 

12 
Φαράσια πλαστικά με 

λάστιχο 
Φαράσια πλαστικά με 

λάστιχο 
50 ΤΕΜ 0,97   48,50 

  ΣΥΝΟΛΟ         1.055,50 

 
 
 
 

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλαστικά προϊόντα 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜ.ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  
1.424,00 1.765,76 

  
       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ  

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ           

1 
Σακούλες μικρές 

50Χ50cm 

Σακούλες αποκομιδής 
απορριμμάτων μικρές 

50Χ50cm 
200 ΚΙΛΑ 1,32   

264,00 

2 
Σακούλες μεσαίες 

60Χ90cm 

Σακούλες αποκομιδής 
απορριμμάτων μεσαίες 

60Χ90cm 
400 ΚΙΛΑ 1,45   

580,00 

3 
Σακούλες μεγάλες 

1,10Χ80cm 

Σακούλες αποκομιδής 
απορριμμάτων  μεγάλες 

1,10Χ80cm 
400 ΚΙΛΑ 1,45   

580,00 

  ΣΥΝΟΛΟ         1.424,00 
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7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γάντια 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜ.ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

    ΓΑΝΤΙΑ   3.466,50 4.298,46 
  

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΓΑΝΤΙΑ 
     

1 Γάντια κουζίνας 
Γάντια κουζίνας διαφόρων 

μεγεθών ανθεκτικά 
80 ΖΕΥΓΗ 1,20   96,00 € 

2  Γάντια μ.χ. L 

 Γάντια μ.χ. εξεταστικά, 
Latex υποαλεργικά 

ελαφρώς πουδραρισμένα, 
μέγεθος . L, κουτί 100 τεμ 

200 ΤΕΜ 3,15   630,00 € 

3   Γάντια μ.χ. Μ 

Γάντια μ.χ. εξεταστικά, Latex 
υποαλεργικά ελαφρώς 

πουδραρισμένα, μέγεθος  
Μ, κουτί 100 τεμ  

220 ΤΕΜ 3,15   693,00 € 

4  Γάντια μ.χ. S 

Γάντια μ.χ. εξεταστικά, Latex 
υποαλεργικά ελαφρώς 

πουδραρισμένα, μέγεθος S, 
κουτί 100 τεμ 

650 ΤΕΜ 3,15   2.047,50 € 

  ΣΥΝΟΛΟ         3.466,50 € 

        
 
 

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Αναλώσιμα υλικά 

τροφοδοσίας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜ.ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

    ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   1.197,16 1.484,48 
   

 
      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡ
ΙΑ    ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ           

1 
Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 

Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 1Kgr. 

50 ΤΕΜ 4,84   242,00 € 

2 
Διαφανής μεμβράνη 

επαγγελματική 
Διαφανής μεμβράνη 
επαγγελματική 1Kgr 

10 ΤΕΜ 4,84   48,40 € 

3 Κεσεδάκια 50άδες  
Κεσεδάκια χωρητικότητας 

250gr/50τεμ 
4 ΚΙΒ 100,81   403,24 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 . Χειροπετσέτες ,   

 πακέτο 700 φύλλων με μεγάλη απορροφητικότητα,  
 βάρος 550 gr /πακ. περίπου,  
 Λευκασμένος χημικός πολτός 100% 

2. Χαρτί κουζίνας ,  

 800 γρ / ρολό περίπου  ,2- φύλλο και με μεγάλη απορροφητικότητα,  Λευκασμένος 
χημικός πολτός 100%  

 Μήκος ρολού 2χ 81 μέτρα 

4 
Ποτήρια μιας χρήσης 

μεγάλα 50 τ.  

Ποτήρια πλαστικά μιας 
χρήσης μεγάλα 50 τεμ. (κιβ 

60 τεμ. Χ 50) 
5 ΚΙΒ 32,26   161,30 € 

5 
Ποτήρια μιας χρήσης 

μικρά 50 τεμ. 

Ποτήρια πλαστικά μιας 
χρήσης μικρά 50 τεμάχια 

(κιβ 48 τεμ. Χ 50) 
5 ΚΙΒ 32,26   161,30 € 

6 
Πιρούνια πλαστικά μιας 

χρήσης 
Πηρούνια πλαστικά μ.χ. σε 

συσκευασία 500 τεμ. 
2 ΤΕΜ 8,06   16,12 € 

7 
Πιάτα πλαστικά μιας 

χρήσης 

Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης 
ρηχά μεσσαία διάσταση 20 

τεμ.Χ 20 
100 ΤΕΜ 1,60   160,00 € 

8 
Κουταλάκια πλαστικά 

μ.χ. μεγάλα 
Κουταλάκια πλαστικά μιας 

χρήσης μεγάλα 100 ΤΕΜ 
3 ΤΕΜ 1,60   4,80 € 

  ΣΥΝΟΛΟ         1.197,16 

        
 
 

      
Α/Α 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-

ΧΗΜΙΚΑ 3.867,00 4.795,08 

   2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 5.431,00 6.734,44 

   
3 

ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 
38.270,00 47.454,80 

4 ΧΑΡΤΙΚΑ 4.551,50 5.643,86 

   5 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1.055,50 1.308,82 

   6 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1.424,00 1.765,76 

   7 ΓΑΝΤΙΑ 3.466,50 4.298,46 

   8 ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.197,16 1.484,48 

    ΣΥΝΟΛΑ 59.262,66 73.485,70    
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 απαλό, λευκό χαρτί  100% 
 

3. Χαρτί υγείας ρολό    
 Τουλάχιστον 200 γρ /ρολό,  2-φύλλο  και με μεγάλη απορροφητικότητα 
 Λευκασμένος χημικός πολτός 100% 
 απαλό κατά προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί λευκό 100% 

 4. Ποτήρια πλαστικά μικρά  (του καφέ)  
 Μιας χρήσεως 
 Να είναι λευκά  
 άριστης ποιότητας υλικό κατασκευής 
 συσκευασία 50 τμχ 

 

5. Σακούλες απορριμμάτων 

 μεγάλες μαύρες 
 διάσταση 80χ110 περίπου, μεσσαίες 60Χ80 και μικρές 50Χ50 αντίστοιχα  
 το κιλό να περιέχει πάνω από 10 τεμάχια περίπου τουλάχιστον στις μικρές διαστάσεις. 
 λεπτή, εξαιρετικά ανθεκτική 

 
6. Σύρμα χοντρό (φούσκες)  

 για πλύσιμο σκευών    
 Βάρος 20 gr/τμχ 
 Πυκνά 
 Εξαιρετικής αντοχής 

 
7. Απορρυπαντικό υγρό  πιάτων για πλύσιμο στο χέρι (επαγγελματικό),  

 Να είναι υγρό 
 Ιονικά τασιενεργά 5-15% 
 Μη ιονικά Τασιενεργά 15% 
 PH υδατικού διαλύματος, Ουδέτερο 
 Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, 

καφές, αυγό, κτλ 
 Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 λίτρων 
 Να φέρει σήμανση CE 

 

8. Υποχλωριώδες Νάτριο (χλωρίνη) ρευστό και παχύρευστο με άρωμα λεμόνι ,  

 Να περιέχει τριπολυφωσφωρικό Να mιn 10% 
 Να περιέχει καυστικό Να min 0,3% 
 Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το χλώριο λιγότερο από 5% 
 Να έχει απολυμαντική δράση 
 Να έχει υποχρεωτικά ευχάριστη και διακριτική οσμή 
 Συσκευασία 4lit 

 
9. Σφουγγάρι μπάνιου,  

 Απλά σφουγγάρια διάστασης  (15χ10χ4) περίπου 
 Απαλά για τον καθαρισμό του δέρματος 

 

10 . Απορρυπαντικό  γενικού καθαρισμού και δαπέδου με απολυμαντικές ιδιότητες σε υγρή 
μορφή ,  

 Να είναι επαγγελματικής γενικής  χρήσεως 
 Το απορρυπαντικό να είναι ρυθμιζόμενου αφρού 
 Να έχει απολυμαντικές ιδιότητες 
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 Να μην αφήνει ίζημα 
 Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή 
 Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5% 
 Ανιονικά , μη ανιονικά τασιενεργά λιγότρο από 5% 
 Να περιέχει σαπούνι min 0,8% 
 Να περιέχει διαλύτη min 4% 

 

11. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σκόνη),  

Γενικά χαρακτηριστικά 
 Το προϊόν αυτό θα είναι κοκκώδες πύργου ξηράνσεως, ομοιόμορφου εμφανίσεως,  δε θα 

εμφανίζεται καμία  συσσωμάτωση  κατά την αποθήκευση.  
 Θα περιέχει μπλε κόκκους και ένζυμα  
 Οι κόκκοι αυτού θα διαλύονται εύκολα στο νερό και δε θα συσσωματώνονται κατά τη ροή 

ύδατος μέσω της ειδικής θέσεως αποθέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο.  
 Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθοριζόμενα 

υφάσματα ούτε στις πλυντικές μηχανές.  
 Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού , ώστε κατά την εργασία δεν θα 

παρατηρείται αφρισμός που θα παρεμποδίζει την λειτουργία του πλυσίματος, ούτε θα 
θέτει σε κίνδυνο τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. 

 Άριστης ποιότητας 

Οσμή 
Το απορρυπαντικό δεν θα έχει οσμή κεροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη ή άλλη έντονη οσμή που 

θα είναι επιβλαβής στην υγεία των περιθαλπομένων . Αντίθετα πρέπει να είναι ελαφρά 
αρωματισμένο. 

Πίνακας αναλυτικών στοιχείων 
 Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών  
 Τουλάχιστον  15% αλλά κάτω του 30% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες  
 Λαμπυρίζουσες ουσίες 
 Ήπιες αρωματικές ουσίες 
 Σαπούνι ………..……………………………………………0,8-2% 
 Φωσφορικά ως P202……………………………………..min 12% 
 Πυριτικά ως SιO2…………..…………………………….2-6% 
 Νάτριο-καρβοξύ-μεθυλοκελλουλόζη ή άλλη 
 Ουσία με ανάλογη δράση.…………………………….0,5-1% 
 Δόκιμη υπερλευκαντικού (οπτικού λαμπρυντικού)     θετική 
 Υπερβορικό Νάτριο (λευκαντικό)……………………min 15% 
 Υγρασία ……………………………………………………..min 9% 
 pH υδατικού διαλύματος 1%…………………………9-11. 
 Πολυκαρβοξυλικές ενώσεις κάτω του 5%  
 Limasenp 
 Συσκευασίες  20 κιλών 

 

12. Yγρό πιάτων Πλυντηρίου ,  

 Να είναι υγρό 
 Ιονικά τασιενεργά 5-15% 
 Μη ιονικά Τασιενεργά 15% 
 PH υδατικού διαλύματος 1%,6-8 περίπου 
 Υδροξείδιο νατρίου < 5% 
 Φωσφονικές ενώσεις <5% 
  άλας του νατρίου 5-15% 
 Να είναι κατάλληλο για πολύ σκληρά νερά 
 Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, 

καφές, αυγό, κτλ) 
 Nα καθαρίζει τους πιο δύσκολους ρύπους και υπολείμματα τροφίμων  
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 Να διατίθενται σε συσκευασίες 12lit 
 Να φέρει σήμανση CE 

 
13. Μαλακτικό ρούχων υγρό   

 Να περιέχει τασιενεργά 5%-15% περίπου 
 Συντηρητικό 
 Να έχει άρωμα 
 Μαλακτικές ουσίες 
 Να έχει τιμή pH (ως έχει) 2-4 περίπου 
 Συσκευασία 4lit 

 

14. Βουρτσάκια τουαλέτας πλαστικά με πιγκάλ,  

 Με μηχανισμό στήριξης 
 Να είναι πλαστικής κατασκευής με δοχείο στήριξης 

 

15. Κρεμοσάπουνο αντισηπτικό - Απολυμαντικό χεριών,   

 Να είναι παχύρευστο 
 Να περιέχει συντηρητικό,  διγλυκονική χλωρεξιδίνη <5% περίπου 
 Μη ιονικά τασιενεργά 5-15% περίπου 
 Να χρησιμοποιείται σε χώρους Βιομ. Τροφίμων και εστίασης, ξενοδοχείων 

φυσικοθεραπευτηρίων. 
 Να παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας εφόσον ζητηθεί 

 

16. Λευκαντικό ρούχων σε υγρή μορφή ,  

 Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια 
 Να περιέχει ενεργό οξυγόνο 
 Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με πλήρη απορρυπαντικά σε θερμοκρασία άνω των 40ο 

C  
 Να περιέχει δεδομένα ασφαλείας 
 Να προσδίδει εξαιρετική λευκότητα 

 

17. Σφουγγάρι κουζίνας με φύμπρα , εξαιρετικής αντοχής ,  

 Να είναι εξαιρετικής αντοχής 
 Να μην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους 

 

18. Σαμπουάν   κεφαλής + αφρόλουτρο σώματος ,  

 PH ουδέτερο 
 Το σαμπουάν να είναι και conditioner μαζί 
 

19. Ξυριστικές μηχανές τύπου Βic ,. 

 συσκευασία 5 τμχ  
 υλικό άριστης κατασκευής 

 
20. πάνες ακράτειας  ,. 

 Πάνες ακράτειας Νο 4, τουλάχιστον 120-150 cm,  
 να διαθέτουν ισχυρές αυτοκόλλητες επανακλειόμενες ταινίες πολλαπλής χρήσης, 
  να φέρουν ειδικά ελαστικό σύστημα  στα πλαϊνά  και πλαϊνές ασπίδες προστασίας για την 

αποφυγή διαρροών υγρών, 
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  να διαθέτουν υπεραπορροφητικό πυρήνα καλυμμένο εξωτερικά με υδρόφιλο λεπτό και 
απαλό φύλλο, όπως επίσης και η εσωτερική μάζα της πάνας να είναι υπεραπορροφητική. 

  Διαστάσεις:1,20-1,60 CM 
 

21. πάνες βρακάκια  

 Φοριούνται και αφαιρούνται όπως τα κοινά εσώρουχα. 
  Να διαθέτουν ανατομικό σχεδιασμό με ελαστικές πτυχές γύρω από τα πόδια, με 

αντιβακτηριακό υλικό, υπεραπορροφητικό πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις οσμές.  
  Να είναι δερματολογικά ελεγμένα.   

 
22. Υποσέντονα   

 Υποσέντονα ενηλίκων, διαστάσεων 60Χ90cm, περιφερικά ενισχυμένα με αδιάβροχη 
αντιολισθητική μεμβράνη,  
 να διαθέτουν υπεραπορροφητικό πυρήνα από συμπαγή υπεραπορροφητική μάζα υψηλής 
προστασίας & απορροφητικότητας, 
  βάρος τεμαχίου τουλάχιστον 100 gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΠΡΟΣ  
……………………………………………… 
……………………….  Τ.Κ. ……………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης …………………..……………… για την  προμήθεια 
…………………………………………………… 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας. 
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης  μέσα 
σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.      
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.   
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                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄                                                                                                                             

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ   Νο ………/…….. 

 
Για ………………………………………………… του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΊΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 
Καρπενήσι,  σήμερα την ………………… έτους ……………. ημέρα …………………   στα Γραφεία 
του Θεραπευτηρίου χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, οδός Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ.36100 – 
Καρπενήσι, μεταξύ του……………………………………….., Προέδρου ΔΣ/ του Θεραπευτηρίου, 
νομίμου εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και του ………………….. ή της 
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει 
........................................................ με Α.Φ.Μ. ………………………………Δ.Ο.Υ. 
……………………..που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
........................................................, με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του ως 
……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται  στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», 
συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: 
 
Ύστερα από  Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις ………………………..………. για την 
ανάδειξη προμηθευτή ………………..……………..  κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή, με απόφαση 
ΔΣ / του Θεραπευτηρίου της αριθ. …………………. συνεδρίας, η κατακυρωθείσα προμήθεια αξίας 
# .................... # €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην  αριθ. …. / …….. Διακήρυξη, καθώς επίσης 
και στην Τεχνικοοικονομική Προσφορά της εταιρείας, που επισυνάπτονται και αποτελούν ενιαίο 
κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα 
έγγραφα από τον προμηθευτή στα πλαίσια του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα 
προϊόντα ή/ και εκτελέσει το έργο όπως αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια ή  περιγραφή  σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της οικείας 
προκήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» της 
διακήρυξης ……/……….2020 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Ο Προμηθευτή / Ανάδοχος υποχρεούται:  
…………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (01) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου και 
συγκεκριμένα από ………. και έως ……………...  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ      

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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Α. Παράδοση των ειδών. 
 

1. Η παραγγελία ειδών θα δοθεί γραπτώς από το Θ.Χ.Π.Ε., τμηματικά και σύμφωνα με τις 
ανάγκες του και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ παρούσης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά : 

- τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραγγελίας του Θ.Χ.Π.Ε. 
- μέσα στις αποθήκες του Θ.Χ.Π.Ε., με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

2. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την, αρμόδια Επιτροπή του Θ.Χ.Π.Ε. με την σύνταξη 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με τα αρμόδια όργανα του Θ.Χ.Π.Ε., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
την Συμβατική Προμήθεια/Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

5. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπαλλήλους του, 
που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 
Β. Παραλαβή – Πληρωμή. 
 
1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια 

επιτροπή, του Θεραπευτηρίου, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το 
Ν.4412/16. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά 
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και 
κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του εργαστηρίου, αρκούντως 
τεκμηριωμένη. 

3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους 
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί 
από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που 
να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι 
μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.    

5. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ή τις υπηρεσίες  που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος,  κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικίες διατάξεις του Ν.4412/16. Η πληρωμή της αξίας των 
υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται με βάση την συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των 
προσφερόμενων ειδών, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στις οικονομικές τους 
προσφορές, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από τη 
Μονάδα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Το Θεραπευτήριο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά 
την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν όλω ή εν μέρει κατά 
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την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός του, στην περίπτωση 
που  : 

 δεν εκτελέσει ο προμηθευτής τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα άρθρα  
 δεν τηρήσει ο προμηθευτής οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και της 

ταυτάριθμης διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών,  
 αν ο Προμηθευτής αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες 

υπεργολαβικά  
 αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών 
του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ο 
προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 
του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
παρούσα. 

2. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση. 
 Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε 
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 
κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. 
Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο αρ. 74 του Ν.4412/16. 

 Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου έως και με το 200% της 
αξίας των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε 
το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 
χρήση του δικαιώματος αυτού. 

 Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο από 
ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος 
λήψης του ποσού που δικαιούται να λάβει από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, 
κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά 
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

3. Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι 
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των 
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παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, 
θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και της ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβή των συμβατικών προϊόντων, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του 
πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, που διορίζεται προς τούτο από το Θ.Χ.Π.Ε.  

5. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, καθώς και για παράδοση μη συμβατικών προϊόντων 
(που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) επιβάλλεται στον 
προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 200% της τελευταίας παραγγελίας 
και σε περίπτωση υποτροπής ίση έως και με το 300% της τελευταίας παραγγελίας, 
ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Σε 
κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο. 

6. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Ε. μετά από 
προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε 
περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που να 
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Θ.Χ.Π.Ε. αζημίως 
για αυτό. 

8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής, 
της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
18 παρ.2 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη 
σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Θ.Χ.Π.Ε. μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, 
με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

10. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής 
δίωξης κατά του προμηθευτή, εάν η παράβασή του αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
     Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται: 

1. Μετά την παραλαβή των ειδών και την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Θεραπευτηρίου. 

2. Με την προσκόμιση από τον προμηθευτή των νόμιμων παραστατικών. 
3. Με την προσκόμιση όποιων άλλων δικαιολογητικών ορίζει η κείμενη νομοθεσία 

(π.χ. φορολογική ενημερότητα κτλ) ή και όποιων άλλων ζητηθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 
 

 Κράτηση 0,06% (αρ. 375 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ 
της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης 
και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% 

 Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών ή 8% για λήψη υπηρεσιών επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,06% (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 4412/16) επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών (από την έναρξη ισχύος που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 
4412/16). 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την 
αριθ.  ………………………………………….    Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας  
…………………    ποσού  ……….. € (…………………………………... 
……………………………………………………………………………………….ευρώ)                    
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Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μετά την πλήρη 
κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, όπως ορίζεται στο Ν.4412/16. 
 
ΆΡΘΡΟ 8Ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.  
 

1. Το Θεραπευτήριο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών από αποθέματα του 
Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της 
Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή. 

2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων του, 
εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: 

i. Πυρκαγιά  
ii. Πλημμύρα 
iii. Σεισμός 
iv. Πόλεμος 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 
μεταξύ του Θεραπευτηρίου και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 
Καρπενήσι αρμόδια δικαστήρια. 
Η σύμβαση αυτή κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών 
διέπεται δε από τις διατάξεις του ν. 4412/16 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αφού 
συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία 
(3) όμοια πρωτότυπα. Τα 2 κράτησε το Θεραπευτήριο το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                               Για τον  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ            
 
 
……………………… 
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                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100011580] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 6, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 36100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΠΡΙΜΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2237350502-8] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ikp-gramm@jmc.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.thevrytanias.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[39830000-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΎ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100011580] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ΟΧΤΩ (8)] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [20/9-01-
2020] 

 

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

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv 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 
κατάλογοv: 
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 Δ 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ 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. 

[   ] 

 

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: 

[……] 
[……] 
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Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 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 ΤΕΥΔ 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. 

 

Δ: 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 
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σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική 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): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
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απόφαση: σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 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; Διευκρινήστε: 
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 ;xxiii 

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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 

 

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 
δικαίουxxv; 

[] 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 καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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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 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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:  
[……] 

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

 

 

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 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
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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 xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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 εξήςxxxv: 
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):  
[……][……][……] 

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 
αναλογίεςxxxvi 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 yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα 
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κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(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):  
[……][……][……] 

 

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 αναφοράςxxxviii, 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 αναφοράςxxxix, 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 ιδιωτικούςxl: 

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 [……..........................] 
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χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, 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 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες 
του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα 
που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 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 
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εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 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): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

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

 

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
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σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

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

 

                                                               
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
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 ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
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ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου 
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 
7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  
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xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
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xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 
την εν λόγω πρόσβαση.  
 
xlviii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xlviii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii 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 ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
xlviii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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xlviii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
xlviii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
xlviii  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.” 
xlviii 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.  
xlviii Όπως 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). 
xlviii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xlviii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xlviii 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. 
xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xlviii 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 
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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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xlviii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 
βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii 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)  
xlviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xlviii 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).  
xlviii 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  
xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xlviii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xlviii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xlviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xlviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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xlviii Πρβλ άρθρο 48. 
xlviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xlviii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xlviii 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. 
xlviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xlviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xlviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xlviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xlviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 
τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xlviii 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 
ΤΕΥΔ. 
xlviii 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. 
xlviii 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 ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xlviii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 
την εν λόγω πρόσβαση.  
 




