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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   

 

Καρπενήσι,  12/05/2021 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ 

 Αρ. πρωτ.:    744   
 
  

 
 

Ταχ. Δ/νση: 
 

Προυσιωτίσσης 6,                            
36100 Καρπενήσι 

             
   

Τμήμα: Γραφείο Διοικητή  
Υπεύθυνος: Λάππας Κλεομένης  
Τηλέφωνο: 22373–50501  

E-mail: ikp-gramm@jmc.gr 
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  «CPV 33140000-3»  
  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ. 

 
Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας λαμβάνοντας υπόψη: 

 
 Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»      
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/Α΄/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016).  
 Την Αριθμ. Πρωτ. 54311/1547/12-3-2021 (ΑΔΑ:6ΗΗΔ46ΜΤΛΚ) απόφαση του  Υπουργού  Εργασίας  και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Έγκριση προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων  Ευρυτανίας 
οικονομικού έτους 2021». 

 Το Αριθ.πρωτ. 396/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008566925)  Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια υγειονομικού 
υλικού.  

 Το Αριθ.πρωτ. 397/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008566801) Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια ειδικού 
υγειονομικού υλικού. 

 Την αριθ. 41/24-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΔΧ465ΙΨ4-Σ5Χ, ΑΔΑΜ: 21REQ008568646) απόφαση έγκρισης του Δ.Σ του 
Θεραπευτηρίου. 

 Την αριθ. 42/24-03-2021 (ΑΔΑ:6ΛΕΣ465ΙΨ4-Β53, ΑΔΑΜ: 21REQ008568718) απόφαση έγκρισης του Δ.Σ του 
Θεραπευτηρίου. 

 Την  αριθ. 96/07-05-2021, (ΑΔΑ: ΨΓΓ0465ΙΨ4-ΕΒΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 Την  αριθ. 97/07-05-2021, (ΑΔΑ:6ΤΠΘ465ΙΨ4-ΝΝ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 
 

Προκηρύσσει 
 

Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια Υγειονομικού Υλικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
22.575,67€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από 
Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει  Τιμής ως εξής: 
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 6% ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ 1 (Υγειονομικό) 
14.063,11 839,64 131,44 573,21 15.607,40 

ΟΜΑΔΑ 2 (Ειδικό Υγειονομικό 
Υλικό - για εφαρμογή μετά από 
χειρουργικές επεμβάσεις-) 6.166,61  801,66  6.967,27 

ΣΥΝΟΛΑ: 
20.229,72 839,64 933,10 573,21 22.575,67 

 
 
2.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας στις 27/5/2021 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή. 
 
3.  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στη 

Γραμματεία/Πρωτόκολλο  του Θεραπευτηρίου έως 24-5-2021 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ. 
 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα επιστρέφεται στον προσφέροντα     

ως εκπρόθεσμη. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της προσφοράς κρίνεται με βάση την ημερομηνία 

της ταχυδρομικής σήμανσης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς,  πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση (Θεραπευτήριο Χρόνιων 

Παθήσεων Ευρυτανίας). 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης . 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e- mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται,  τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». 
 
 ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

 
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά 

μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υπο-φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής 
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σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα 

της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση 

ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με 

την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 

ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις 

κατά της παρούσας διακήρυξης. 

1. Η Διακήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr),στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο του Θεραπευτηρίου ( https://www.thevrytanias.gr/ ). 

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές -Προϋπολογισμός  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄:  Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ 

ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 
 
 

ΛΑΠΠΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Αναθέτουσα Αρχή ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Τίτλος προμήθειας- Ομάδες/ 
CPV 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «CPV 33140000-3» 
        Ομάδα 1: Υγειονομικό Υλικό 

Ομάδα 2: Ειδικό Υγειονομικό Υλικό -για εφαρμογή μετά από    
χειρουργικές επεμβάσεις- 

Προϋπολογισμός Διακήρυξης 
22.575,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 

20.229,72 χωρίς ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση ΚΑΕ 1311.01 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας  (Γραμματεία/Πρωτόκολλο) 

Προυσιωτίσσης 6,  ΤΚ 36100 

 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

  κράτος-μέλος της Ένωσης 
  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 
  τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική 
Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών 

 
24-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού 

 
27-5-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ 

Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 

Δημοσιότητα 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΚΗΜΔΗΣ 

 https://www.thevrytanias.gr/ 

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

Γλώσσα Εγγράφων 

 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην   ελληνική   γλώσσα.   Στα   αλλοδαπά   δημόσια   έγγραφα   και 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με 
ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
μόνο εφόσον συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 
 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥΔ) του αρ.79 του Ν. 4412/2016 
το   οποίο   αποτελείται   από ενημερωμένη   υπεύθυνη   δήλωση,   ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 
του   Ν.4412/2016   για   τις   οποίες   οι   οικονομικοί   φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 

 Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νοµικό  πρόσωπο,  το  
TEΥΔ υποβάλλουν και υπογράφουν: 
α) οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή 
Ι.Κ.Ε. 
β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό 
εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το 
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Τεχνική Προσφορά 
 
 
 
 

αρμοδίως   εξουσιοδοτημένο   φυσικό   πρόσωπο   να   εκπροσωπεί   τον 
οικονομικό   φορέα   για   διαδικασίες   σύναψης   συμβάσεων   ή   για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 
ο οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό  πρόσωπο,    προσκομίζει  τα  
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 
 
Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το τυποποιημένο 
έντυπο   υπεύθυνης   δήλωσης (TEΥΔ)   περιέχει   επίσης   τις   ως   άνω 
πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
 
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να 
μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το 
δικό του τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης (TEΥΔ),  μαζί  με  
χωριστό τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ), όπου 
παρατίθενται οι σχετικές  πληροφορίες  για  κάθε  μία  από  τις  
οντότητες  στις  οποίες στηρίζεται. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (  ΤΕΥΔ),  
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 

 
3.   Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται: 
ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις - 
τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς 
συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 
5.   Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 
75),όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται   ανεπιφύλακτα   τους   όρους   της   παρούσας 
προκήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή (Παράρτημα  Β) 
περιγράφοντας   ακριβώς   πώς   οι   συγκεκριμένες   απαιτήσεις   και 
προδιαγραφές   πληρούνται.   Περιλαμβάνει   ιδίως   τα   έγγραφα   και 
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Οικονομική Προσφορά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δικαιολογητικά (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, 
εμπειρία, κ.τ.λ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα  αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
Παράρτημα Β. 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  απαιτείται από τις  
αντίστοιχες επιχειρήσεις να διασφαλίζουν την ποιότητα  
παραγωγής, συσκευασίας, διακίνησης και διάθεσης των 
ζητούμενων υλικών,  με την κατοχή και προσκόμιση 
πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO). 

 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
 Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 
 
Το υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς δέσμευση για τους 
συμμετέχοντες και συμπληρώνεται αναλόγως. 

 
 
 

ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός 
προθεσμίας    δέκα (10)  ημερών  από  τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του 
αποστέλλεται,  υποβάλλει  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», ως κάτωθι: 

 
Φυσικά πρόσωπα : 

 

1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου   είναι   εγκατεστημένος   ο   οικονομικός   φορέας, έκδοσης   του 
τελευταίου  τριμήνου,    από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν 
καταδικασθεί για: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
 

 δωροδοκία 
 

 απάτη 
 

 τρομοκρατικά    εγκλήματα    ή    εγκλήματα    συνδεόμενα    
με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 
 νομιμοποίηση   εσόδων   από   παράνομες   δραστηριότητες   

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
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Διενέργεια Διαγωνισμού 

2. Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από αρμόδια αρχή  του  οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, 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 
(κύριας   και   επικουρικής)   καθώς   και   ως   προς   τις   φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
 

3. Πιστοποιητικό /   Βεβαίωση   του   οικείου   επαγγελματικού 

Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και  το  ειδικό  επάγγελμα  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του 
διαγωνισμού,   και   αφετέρου   ότι   εξακολουθούν   να   παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Νομικά Πρόσωπα: 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά Πρόσωπα». 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων 
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 
 
 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την 
πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις 
τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων 
από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως, 
(όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής ) είτε 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με  
εδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με 
σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 
αρμόδια επιτροπή καταγράφει τις τιμές όλων των συμμετεχόντων 
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των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές τους και συντάσσει το 
ανάλογο πρακτικό με τα σχετικά αποτελέσματα και το υποβάλει 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου, προς έγκριση, 
στο οποίο διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του 
συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να 
προτείνει: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική  Προσφορά»  & «Οικονομική  προσφορά» ) επικυρώνονται  με 
απόφαση που εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 
 
5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, να υποβάλλει  εντός  προθεσμίας    δέκα (10)  ημερών  σε 
σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση 
προς το αρμόδιο όργανο προς έγκριση. 
Το  αποτέλεσμα  επικυρώνονται  με  απόφαση  που  εκδίδεται  από  την 
αναθέτουσα αρχή. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 
και των δύο ομάδων ή  για τα είδη της μίας από τις δύο ομάδες. Οι 
εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το 
ζητούμενο απορρίπτονται (120 ημερολογιακές ημέρες). 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

 Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 
Βάση της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 
προϋπολογισμό. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 20.000,00 
ευρώ είναι απαραίτητη, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% , υπολογίζεται επί της 
αξίας της  σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης.  
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της σύμβασης των δύο ομάδων. 
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Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν 

μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία  

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 

να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο έναρξης του σφάλματος ή της 

παράλειψης. 

 

Κατακύρωση αποτελεσμάτων – 
Υπογραφή Σύμβασης 

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση της τιμής στις προσφορές 

που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 

Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 

Άρθρο 90). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για 

τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου και θα ανακοινωθεί εγγράφως 

στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση, το Θ.Χ.Π.Ε αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, 

προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Διάρκεια Σύμβασης / 
Τροποποίηση Σύμβασης 

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους και μέχρι την εξάντληση των 
ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών. 
Η σύμβαση μπορεί να  τροποποιείται (άρθρο 132 του Ν.4412/2016)  με 
μεταβολή των ζητούμενων ειδών καθώς και με εισαγωγή νέων ειδών, χωρίς 
μεταβολή του συνολικού ποσού  της. Η πρόβλεψη τροποποίησης προκύπτει 
από το γεγονός ότι  τα υλικά δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, λόγω 

ΑΔΑ: 6ΒΕΞ465ΙΨ4-2Χ9





 

[11] 
 

της συνεχούς μεταβολής των αναγκών ( νέες εισαγωγές, διαφοροποίηση των 
αναγκών των περιθαλπόμενων). 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μονομερώς από το Θεραπευτήριο, 
εγγράφως, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 
συμφωνία. 
 

Κρατήσεις – χρόνος πληρωμής 

Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη 
χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την υποβολή 
του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ν.4152/2013, 
παρ.Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες 
νόμιμες κρατήσεις . 
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 

   αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΕ 1311.01 CPV: 33140000-3  Ιατρικά αναλώσιμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
                              14.063,11 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ 
                    15.607,40 ΕΥΡΩ 

  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μάσκες οξυγόνου νεφελοποιητή 
με ποτηράκι.  
Να διαθέτει λάστιχο για σταθερή 
εφαρμογή της μάσκας και ποτήρι 
συνδεδεμένο σε σειρά με την 
μάσκα για  νεφελοποίηση. Να 
έχει αγωγό τουλάχιστον 2m 

ΤΕΜΑΧΙΑ 80 2,02 161,60 

2 Γυαλάκια οξυγόνου. 
Nα έχει εύκαμπτο ρύγχος ρινός, 
ανατομικό περίγραμμα και με 
ρύθμιση στην επέκταση του για 
επαρκή στερέωση. 
Εξοπλισμένα με σωλήνα 
,διαφανές ,εύκαμπτο, μήκος 
τουλάχιστον 2mσυνδετήρα 
γενικής χρήσης οξυγόνου σε 
πολυαιθυλένιο με ασηπτικό 
άνοιγμα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 80 0,56 44,80 

3 Νυχοκόπτες. 
Μεγάλος ,μεταλλικός, 
ανοξείδωτος. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 2,32 23,20 

4 Ψαλιδάκια νυχιών. 
Από υψηλής ποιότητας ατσάλι. 
Εύκολο στην απολύμανση.  
Με ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες 
για εύκολο και ασφαλές κόψιμο 
χωρίς τραυματισμούς. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 6,29 62,90 

5 Κόπτης φαρμάκων.  
Να διαχωρίζει το φάρμακο 
σωστά στην δόση που 
επιθυμούμε, χωρίς να 
θρυμματίζει το χάπι. 
Η λεπίδα που θα διαθέτει να 
είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 1,88 3,76 
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να επιτρέπει την εύκολη κοπή 
των χαπιών. 
Πλαστικό πλέγμα να συγκρατεί 
το χάπι στην θέση του. 

6 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά. 
Φωτιζόμενη οθόνη LED,δύο 
χρωμάτων. 
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
υψηλού πυρετού. 
Ταχύτητα μέτρησης 1sec. 
Aυτόματη απενεργοποίηση στην 
αναμονή. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,67 23,35 

7 Πιεσόμετρο με μανόμετρο. 
Εύρος μέτρησης          
0-300Hg. 
Aκρίβεια¨+_3 mmHg 
Συνθήκες λειτούργείας10°C-40°C 
μεγ.σχετική υγρασία 
Με σταθερό στηθοσκόπιο με 
ενσωματωμένα ακουστικά, 
βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 
με ελατήριο και ποιοτική 
περιχειρίδα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 17,66 88,30 

8 Οξύμετρα 
Εύρος μέτρησης Ο²70-99% 
Εύρος κατανομής καρδιακού 
ρυθμού 30-235 BPM 
Οθόνη LED με ευανάγνωστες 
ενδείξεις. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
τουλάχιστον 10’’ μετά την 
απομάκρυνση του δακτύλου.  
Ειδικό κορδόνι συγκράτησης. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2 27,00 54,00 

9 Θερμόμετρα με υπέρυθρες. 
Ακρίβεια ± 0.2°C 
Απόσταση μέτρησης 1cmέως 
τουλάχιστον 5cm. 
Eύρος θερμόκρασιας36°Cέως 
42°C τουλάχιστον. 
Γρήγορη μέτρηση έως 2’’ 
Ευαισθησία τουλάχιστον 
0,3°Cγια μέτρηση σώματος και 
τουλάχιστον 2°C για μέτρηση 
αντικειμένων. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 28,50 85,50 

10 Σύριγγες 5ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,12 60,00 
11 Σύριγγες 10 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 600 0,18 108,00 
12 Σύριγγες 20  ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300 0,24 72,00 
13 Σύριγγες 60 ml τροφής με 

μεγάλο ρύγχος 
ΤΕΜΑΧΙΑ 70 0,48 33,60 

14 Οξυζενέ 200 cc ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,65 32,50 
15 Οινόπνευμα καθαρό 300 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300 2,97 891,00 
16 Ουροσυλλέκτες κλίνης 

Να είναι χωρητικότητας 
2000mlμε διπλές ραφές 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 0,28 840,00 
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ασφαλείας. 
Με ευκρινή διαβάθμιση ανά 
100ml 
O σωλήνας να είναι ανθεκτικός 
και μήκος τουλάχιστον 90cmκαι 
να καταλήγει σε κωνικό 
ακροφύσιο με καπάκι. 

17 Ουροσυλλέκτες (ποτηράκια) 
Αποστ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 350 0,24 84,00 

18 Αλουμινόνερο 200 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 5 0,80 4,00 
19 Πεταλούδες φλεβοκέντησης G 

21X3/4₄ (πράσινες) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 500 0,19 95,00 

20 Kαταπραϊντική κρέμα. 
Να παρέχει μαλακτική ουσία για 
να καταπραΰνει τους ερεθισμούς 
Να έχει υδατο-απωθητική βάση 
και να σχηματίζει προστατευτικό 
φραγμό έτσι ώστε να σταματάει 
την επαφή ερεθιστικών ουσιών 
(όυρα-κόπρανα) με το δέρμα. 
Βάρος τουλάχιστον 125gr. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 50 4,80 240,00 

21 Ιατρική ζυγαριά (Μηχανικός 
ζυγός με κολόνα ) 
Αναλογική ένδειξη βάρους με 
πλήρη ένδειξη σε στρογγυλό 
καντράν. 
Επιδάπιο μοντέλο με 
ανυψωμένη οθόνη και 
αναπνοόμετρο. 
Βάρος έως 160 kg. 
Διαβάθμιση 0,5kg 
Eύκολη στην ανάγνωση. 
Αντιολισθητική επιφάνεια 
Εξαιρετικά μεγάλη πλατφόρμα. 
Εμφάνιση σε κιλά. 
 
Μέτρηση ανά 500 gr. 
Διαστάσεις τουλάχιστον 
27x37cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 250,00 250,00 

22 Γάντια χειρουργικά 
αποστειρωμένα Νo 8. 
Να είναι από 100%latex 
Ομοιόμορφα πουδραρισμένα 
Αποστειρωμένα χωρίς τοξικά 
κατάλοιπα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,75 75,00 

23 Στρώμα κατακλίσεων. 
Με κυψέλες και αεροαντλία 
Με προέκταση στις δύο  άκρες 
για να εφαρμόζει κάτω από το 
στρώμα. 
Τάση αντλίας 220V 
Παροχή αέρα αντλίας5lit/min 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4 40,00 160,00 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

1 Γάζες αποστειρωμένες 36x40 cm KOYTI 10 
TEMAXΙΩΝ 60 1,68 100,8 

2 Γάζες αποστειρωμένες 15x15 cm ΚΟΥΤΙ 12 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 60 0,79 47,40 

3 Αυτοκόλλητες γάζες 5cmx7cm 
1τμχ 

TEMAXIA 200 0,15 30,00 

4 Aυτοκόλλητες γάζες  15cm 
x10cm1τμχ 

TEMAXIA 200 0,29 58,00 

5 Eλαστικοί επίδεσμοι καρπού 6 cm TEMAXIA 20 0,53 10,60 
6 Eλαστικοί επίδεσμοι γόνατου 10 

cm  
TEMAXIA 20 0,74 14,80 

7 Βαμβάκι υδρόφυλλο 70 gr TEMAXIA 150 0,88 132,00 
8 Leukoplast elastic 4 μεγέθη  ΚΟΥΤΙ 40 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20 3,52 70,40 

9 LEUKOSILKΕπιδεσμική ταινία από 
μετάξυ2,5cmx12μεταξωτό 

ΤΕΜΑΧΙΑ 30 2,86 85,80 

10 Καθετήρες σιλικόνης  2 WAY Νο 
18 

ΤΕΜΑΧΙΑ 70 3,53 247,10 

11 Καθετήρες σιλικόνης 2WAY Νο 16 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,53 70,60 
12 Καθετήρες σιλικόνης 2 WAYΝο 14 ΤΕΜΑΧΙΑ 15 3,53 52,95 
13 Καθετήρες σιλικόνης 2 WAYΝο 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 20 3,53 70,60 
14 Levin No 16 TEMAXIA 10 1 10,00 
15 Levin No 18 TEMAXIA 10 1 10,00 

 AΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 1.011,05 
                                                                                                     Φ.Π.Α   13% 131,44 
                                                                                  ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α    1142,49 

Ισχύ αντλίας 7watt 
Eγγύηση 2 έτη στην αντλία 
Διάστασεις..90(π)x200(Μ)x6,5. 
Μέγιστο βάρος ασθενή 120kg. 

24 Ζώνη αιμοληψίας με κλίπ. 
Υλικό από ελαστικό βαμβάκι 
Μήκος  ιμάντα περίπου 40cm 
Ασφαλές κράτημα στην θέση του 
,να μην μπορεί να ανοίξει από 
λάθος. 
Να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με 
το ένα χέρι. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 6,00 6,00 

   ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

 3.498,51 

   Φ.Π.Α 24%  839,64 
   ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

 4.338,15 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 6% 
 ΕΙΔ0Σ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

1 SODIUMCHLORIDE INJECTION/DEMO 
SOL.IV.INF 0,9%(W/V) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15 1,43 21,45 

2 SODIUM 
CHLORIDEINJECTION/DEMOINJ.SOL 0,9% 
BTx50ΑΜ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,25 37,50 

3 GELXylocaine.ΕΧΤ.US 2%W/WTUBx30G ΤΕΜΑΧΙΑ 10 4,20 42,00 

4 BETADINECUT.SOL.10%FLX240ML ΤΕΜΑΧΙΑ 60 3,11 186,60 

5 PULVO-47AER.TOP(10811 
UC+2,23MG)/GFLx148G 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200 11,83 2.366,00 

6 Μάσκες FLATχειρουργείου. 
Υποαλλεργικές μάσκες προσώπου μιας  
χρήσης 3 φύλλων, με λάστιχο. 
Με απαλά υφασμάτινα πλαϊνά τα οποία 
 κρατούν την μάσκα σταθερή. 
Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών 
 ουσιών. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 30.000 0,23 6.900,00 

 AΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 9.553,55 
 Φ.Π.Α 6 % 573,21 
 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 10.126,76 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 2. 

Ειδικό Υγειονομικό Υλικό -για εφαρμογή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις- 

ΚΑΕ 1311.01 CPV: 33140000-3  Ιατρικά αναλώσιμα 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
6.166,61 ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ  
6.968,17 ΕΥΡΩ 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Σετ ουρητηρικού στεντ μονής θηλιάς από 
πολυουρεθάνη διπλής δομής, μήκους 
τουλάχιστον 90cm ,ανοιχτού άκρου, για 
παροχέτευση και συλλογή ούρων. Το σετ να 
περιλαμβάνει στεντ μονής θηλιάς με οπές 
παροχέτευσης στην θηλιά και στο σώμα του 
καθετήρα διαβαθμίσεις και ακτινοσκιερές 
ενδείξεις, seldihgerptfe, οδηγό σύρμα 0,035' με 
μήκος οδηγού σύρματος 145cm-150cm, με 
μετακινούμενο πυρήνα και σύστημα προώθησης 
με εσωτερικό καθετήρα,clamp 
(σφιγκτήρα),lockings leeveκαι σύνδεσμο για τον 
ουροσυλλέκτη. Μέγεθος: Ch.6, 

12 57,20 686,40 
 

2 Σάκος αυτοκόλλητος ενός τεμαχίου με βαλβίδα 
αντεπιστροφής, διαφανής  με κολλητική 
επιφάνεια που να κολλά με ασφάλεια και να έχει 
αντιβακτηριδιακή δράση. Δυνατότητα κοπής 
10mm-55mm +-5mm και έξοδο αδειάσματος 
που να μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε 
ουροσυλλέκτη. 
 

450 4,34 
 

1953,00 
 

3 Αντισηπτικό καθαριστικό δέρματος γύρω από 
την στομία με ισοπροπυλική αλκοόλη για 
αφαίρεση υπολειμμάτων χωρίς να ερεθίζει το 
δέρμα 160 ml-250ml. 

12 6,08 72,96 

4 Τζελ απολέπισης και απομάκρυνσης νεκρώσεων 
σε συσκευασία 15gr-30gr. 5 5,00 25,00 

5 Επίθεμα αποστειρωμένο αλγηνικό 
αντιμικροβιακό με άργυρο και κυτταρίνη που να 
συνδιάζει μεγάλη απορροφητικότητα, 
αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή 
σχήματος κορδονιού, διαστάσεις 2,5cm -
3cmx30cm-45cmπερίπου. 

5 6,65 33,25 

6 Υδροτριχοειδικά επιθέματα, αποστειρωμένα, για 
έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος, που 
δεσμεύουν το εξίδρωμα, το μετατρέπουν σε 
τζελ, με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την 
απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία 
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πυώδους περιεχομένου στην επιφάνεια  του 
έλκους. Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή 
μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση. 
Αυτοκόλλητα από υποαλλεργική κόλλα. 
Διαστάσεις:. 
A)15cm x15cm 150 9,47 1.420,50 

B)20 cmx20cm 
150 13,17 

   1.975,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π. Α 
 

6.166,61 

ΦΠΑ 13% 
 

801,66 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 6.968,27 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
                                  
                                     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κατατίθεται υποχρεωτικά στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 1. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΕ 1311.01 CPV: 33140000-3  Ιατρικά αναλώσιμα 

  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μάσκες οξυγόνου νεφελοποιητή 
με ποτηράκι.  
Να διαθέτει λάστιχο για σταθερή 
εφαρμογή της μάσκας και ποτήρι 
συνδεδεμένο σε σειρά με την 
μάσκα για  νεφελοποίηση. Να 
έχει αγωγό τουλάχιστον 2m 

ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

2 Γυαλάκια οξυγόνου. 
Nα έχει εύκαμπτο ρύγχος ρινός, 
ανατομικό περίγραμμα και με 
ρύθμιση στην επέκταση του για 
επαρκή στερέωση. 
Εξοπλισμένα με σωλήνα 
,διαφανές ,εύκαμπτο, μήκος 
τουλάχιστον 2mσυνδετήρα 
γενικής χρήσης οξυγόνου σε 
πολυαιθυλένιο με ασηπτικό 
άνοιγμα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 80   

3 Νυχοκόπτες. 
Μεγάλος ,μεταλλικός, 
ανοξείδωτος. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

4 Ψαλιδάκια νυχιών. 
Από υψηλής ποιότητας ατσάλι. 
Εύκολο στην απολύμανση.  
Με ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες 
για εύκολο και ασφαλές κόψιμο 
χωρίς τραυματισμούς. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

5 Κόπτης φαρμάκων.  
Να διαχωρίζει το φάρμακο 
σωστά στην δόση που 
επιθυμούμε, χωρίς να 
θρυμματίζει το χάπι. 
Η λεπίδα που θα διαθέτει να 
είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   
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να επιτρέπει την εύκολη κοπή 
των χαπιών. 
Πλαστικό πλέγμα να συγκρατεί 
το χάπι στην θέση του. 

6 Θερμόμετρα ηλεκτρονικά. 
Φωτιζόμενη οθόνη LED,δύο 
χρωμάτων. 
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση 
υψηλού πυρετού. 
Ταχύτητα μέτρησης 1sec. 
Aυτόματη απενεργοποίηση στην 
αναμονή. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

7 Πιεσόμετρο με μανόμετρο. 
Εύρος μέτρησης          
0-300Hg. 
Aκρίβεια¨+_3 mmHg 
Συνθήκες λειτούργείας10°C-40°C 
μεγ.σχετική υγρασία 
Με σταθερό στηθοσκόπιο με 
ενσωματωμένα ακουστικά, 
βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα 
με ελατήριο και ποιοτική 
περιχειρίδα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 5   

8 Οξύμετρα 
Εύρος μέτρησης Ο²70-99% 
Εύρος κατανομής καρδιακού 
ρυθμού 30-235 BPM 
Οθόνη LED με ευανάγνωστες 
ενδείξεις. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
τουλάχιστον 10’’ μετά την 
απομάκρυνση του δακτύλου.  
Ειδικό κορδόνι συγκράτησης. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2   

9 Θερμόμετρα με υπέρυθρες. 
Ακρίβεια ± 0.2°C 
Απόσταση μέτρησης 1cmέως 
τουλάχιστον 5cm. 
Eύρος θερμόκρασιας36°Cέως 
42°C τουλάχιστον. 
Γρήγορη μέτρηση έως 2’’ 
Ευαισθησία τουλάχιστον 
0,3°Cγια μέτρηση σώματος και 
τουλάχιστον 2°C για μέτρηση 
αντικειμένων. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3   

10 Σύριγγες 5ml  ΤΕΜΑΧΙΑ 500   
11 Σύριγγες 10 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 600   
12 Σύριγγες 20  ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300   
13 Σύριγγες 60 ml τροφής με 

μεγάλο ρύγχος 
ΤΕΜΑΧΙΑ 70   

14 Οξυζενέ 200 cc ΤΕΜΑΧΙΑ 50   
15 Οινόπνευμα καθαρό 300 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 300   
16 Ουροσυλλέκτες κλίνης 

Να είναι χωρητικότητας 
2000mlμε διπλές ραφές 

ΤΕΜΑΧΙΑ 3000   
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ασφαλείας. 
Με ευκρινή διαβάθμιση ανά 
100ml 
O σωλήνας να είναι ανθεκτικός 
και μήκος τουλάχιστον 90cmκαι 
να καταλήγει σε κωνικό 
ακροφύσιο με καπάκι. 

17 Ουροσυλλέκτες (ποτηράκια) 
Αποστ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 350   

18 Αλουμινόνερο 200 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 5   
19 Πεταλούδες φλεβοκέντησης G 

21X3/4₄ (πράσινες) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 500   

20 Kαταπραϊντική κρέμα. 
Να παρέχει μαλακτική ουσία για 
να καταπραΰνει τους ερεθισμούς 
Να έχει υδατο-απωθητική βάση 
και να σχηματίζει προστατευτικό 
φραγμό έτσι ώστε να σταματάει 
την επαφή ερεθιστικών ουσιών 
(όυρα-κόπρανα) με το δέρμα. 
Βάρος τουλάχιστον 125gr. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 50   

21 Ιατρική ζυγαριά (Μηχανικός 
ζυγός με κολόνα ) 
Αναλογική ένδειξη βάρους με 
πλήρη ένδειξη σε στρογγυλό 
καντράν. 
Επιδάπιο μοντέλο με 
ανυψωμένη οθόνη και 
αναπνοόμετρο. 
Βάρος έως 160 kg. 
Διαβάθμιση 0,5kg 
Eύκολη στην ανάγνωση. 
Αντιολισθητική επιφάνεια 
Εξαιρετικά μεγάλη πλατφόρμα. 
Εμφάνιση σε κιλά. 
 
Μέτρηση ανά 500 gr. 
Διαστάσεις τουλάχιστον 
27x37cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

22 Γάντια χειρουργικά 
αποστειρωμένα Νo 8. 
Να είναι από 100%latex 
Ομοιόμορφα πουδραρισμένα 
Αποστειρωμένα χωρίς τοξικά 
κατάλοιπα. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100   

23 Στρώμα κατακλίσεων. 
Με κυψέλες και αεροαντλία 
Με προέκταση στις δύο  άκρες 
για να εφαρμόζει κάτω από το 
στρώμα. 
Τάση αντλίας 220V 
Παροχή αέρα αντλίας5lit/min 

ΤΕΜΑΧΙΑ 4   
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. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

1 Γάζες αποστειρωμένες 36x40 cm KOYTI 10 
TEMAXΙΩΝ 60   

2 Γάζες αποστειρωμένες 15x15 cm ΚΟΥΤΙ 12 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 60   

3 Αυτοκόλλητες γάζες 5cmx7cm 
1τμχ 

TEMAXIA 200   

4 Aυτοκόλλητες γάζες  15cm 
x10cm1τμχ 

TEMAXIA 200   

5 Eλαστικοί επίδεσμοι καρπού 6 cm TEMAXIA 20   
6 Eλαστικοί επίδεσμοι γόνατου 10 

cm  
TEMAXIA 20   

7 Βαμβάκι υδρόφυλλο 70 gr TEMAXIA 150   
8 Leukoplast elastic 4 μεγέθη  ΚΟΥΤΙ 40 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 20   

9 LEUKOSILKΕπιδεσμική ταινία από 
μετάξυ2,5cmx12μεταξωτό 

ΤΕΜΑΧΙΑ 30   

10 Καθετήρες σιλικόνης  2 WAY Νο 
18 

ΤΕΜΑΧΙΑ 70   

11 Καθετήρες σιλικόνης 2WAY Νο 16 ΤΕΜΑΧΙΑ 20   
12 Καθετήρες σιλικόνης 2 WAYΝο 14 ΤΕΜΑΧΙΑ 15   
13 Καθετήρες σιλικόνης 2 WAYΝο 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 20   
14 Levin No 16 TEMAXIA 10   
15 Levin No 18 TEMAXIA 10   

 AΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ  
                                                                                                     Φ.Π.Α   13%  
                                                                                  ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α     

Ισχύ αντλίας 7watt 
Eγγύηση 2 έτη στην αντλία 
Διάστασεις..90(π)x200(Μ)x6,5. 
Μέγιστο βάρος ασθενή 120kg. 

24 Ζώνη αιμοληψίας με κλίπ. 
Υλικό από ελαστικό βαμβάκι 
Μήκος  ιμάντα περίπου 40cm 
Ασφαλές κράτημα στην θέση του 
,να μην μπορεί να ανοίξει από 
λάθος. 
Να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με 
το ένα χέρι. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1   

   ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

   Φ.Π.Α 24%   
   ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α 
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. 

 

Ημερομηνία. .…./.…../……. 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………………..€ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………………..€ 

 
 

Χρόνος ισχύος Προσφοράς: 120 ημέρες 
 

                                                                                       Σφραγίδα 
 
                                                                                          
 

                                                                                         Υπογραφή 

 
 
. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 6% 
 ΕΙΔ0Σ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

1 SODIUMCHLORIDE INJECTION/DEMO 
SOL.IV.INF 0,9%(W/V) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 15   

2 SODIUM 
CHLORIDEINJECTION/DEMOINJ.SOL 0,9% 
BTx50ΑΜ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 150   

3 GELXylocaine.ΕΧΤ.US 2%W/WTUBx30G ΤΕΜΑΧΙΑ 10   

4 BETADINECUT.SOL.10%FLX240ML ΤΕΜΑΧΙΑ 60   

5 PULVO-47AER.TOP(10811 
UC+2,23MG)/GFLx148G 

ΤΕΜΑΧΙΑ 200   

6 Μάσκες FLATχειρουργείου. 
Υποαλλεργικές μάσκες προσώπου μιας  
χρήσης 3 φύλλων, με λάστιχο. 
Με απαλά υφασμάτινα πλαϊνά τα οποία 
 κρατούν την μάσκα σταθερή. 
Με πιστοποίηση για απουσία βλαβερών 
 ουσιών. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 30.000   

 AΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ 9.553,55 
 Φ.Π.Α 6 % 573,21 
 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 10.126,76 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 2. 
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Ειδικό Υγειονομικό Υλικό -για εφαρμογή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις- 

ΚΑΕ 1311.01 CPV: 33140000-3  Ιατρικά αναλώσιμα 

  

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Σετ ουρητηρικούστεντ μονής θηλιάς από 
πολυουρεθάνη διπλής δομής, μήκους 
τουλάχιστον 90cm ,ανοιχτού άκρου, για 
παροχέτευση και συλλογή ούρων. Το σετ να 
περιλαμβάνει στεντ μονής θηλιάς με οπές 
παροχέτευσης στην θηλιά και στο σώμα του 
καθετήρα διαβαθμίσεις και ακτινοσκιερές 
ενδείξεις, seldihgerptfe, οδηγό σύρμα 0,035' με 
μήκος οδηγού σύρματος 145cm-150cm, με 
μετακινούμενο πυρήνα και σύστημα προώθησης 
με εσωτερικό καθετήρα,clamp 
(σφιγκτήρα),lockings leeveκαι σύνδεσμο για τον 
ουροσυλλέκτη. Μέγεθος: Ch.6, 

12   

2 Σάκος αυτοκόλλητος ενός τεμαχίου με βαλβίδα 
αντεπιστροφής, διαφανής  με κολλητική 
επιφάνεια που να κολλά με ασφάλεια και να έχει 
αντιβακτηριδιακή δράση. Δυνατότητα κοπής 
10mm-55mm +-5mm και έξοδο αδειάσματος 
που να μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε 
ουροσυλλέκτη. 
 

450   

3 Αντισηπτικό καθαριστικό δέρματος γύρω από 
την στομία με ισοπροπυλική αλκοόλη για 
αφαίρεση υπολειμμάτων χωρίς να ερεθίζει το 
δέρμα 160 ml-250ml. 

12   

4 Τζελ απολέπισης και απομάκρυνσης νεκρώσεων 
σε συσκευασία 15gr-30gr. 5   

5 Επίθεμα αποστειρωμένο αλγηνικό 
αντιμικροβιακό με άργυρο και κυτταρίνη που να 
συνδιάζει μεγάλη απορροφητικότητα, 
αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή 
σχήματος κορδονιού, διαστάσεις 2,5cm -
3cmx30cm-45cmπερίπου. 

5   

6 Υδροτριχοειδικά επιθέματα, αποστειρωμένα, για 
έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος, που 
δεσμεύουν το εξίδρωμα, το μετατρέπουν σε 
τζελ, με πλέγμα επαφής που να ρυθμίζει την 
απορρόφηση αποτρέποντας τη δημιουργία 
πυώδους περιεχομένου στην επιφάνεια  του 
έλκους. Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή 
μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση. 
Αυτοκόλλητα από υποαλλεργική 
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Ημερομηνία. .…./.…../……. 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………………..€ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………………..€ 

 
 

Χρόνος ισχύος Προσφοράς: 120 ημέρες 
 

                                                                                       Σφραγίδα 
 
                                                                                          
 

                                                                                         Υπογραφή 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κόλλα.Διαστάσεις:. 

A)15cm x15cm 150   

B)20 cmx20cm 
150  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π. Α 
 

 

ΦΠΑ 13% 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 

ΠΡΟΣ(1): 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
 

Ο – Η  Όνομα: 
 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 
Ημερομηνία γέννησης(2): 

 
Τόπος Γέννησης: 

 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

 
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας : 

 
Τόπος Κατοικίας: 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
 
α) Αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα   τους   όρους   της   παρούσας προκήρυξης.
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 
και ανεπιφύλακτη γνώση.
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

δ) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου
αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού

 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ε
υπηρεσιών 

[26] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

Επώνυμο: 
 

 

 

 

 

  
Τηλ: 

 

 

 
Οδός: 

  
Αριθ:

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

Αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα   τους   όρους   της   παρούσας προκήρυξης.   
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

πό κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
ματαίωση του διαγωνισμού   

Ημερομηνία:

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Αριθ: 
  

ΤΚ: 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

 

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 

 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 

 

Ημερομηνία: / / 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
αυτών των πράξεων σκόπευε να 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

λεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
Σχέδιο Σύμβασης 

 
 

 
Στο Καρπενήσι, σήμερα ……/…../…….  στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, οι 
υπογεγραμμένοι:  
 
α) το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας που εδρεύει στο Καρπενήσι , Προυσιωτίσσης 6, 
Τ.Κ. 36100, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή  κ.Λάππα 
Κλεομένη, αποκαλούμενο εφεξής «η Αναθέτουσα Αρχή» και 
 
β) η εταιρεία /επιχείρηση ¨……………….¨ η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από ……………….,   
Διεύθυνση: ……….., Τ.Κ ……., ΑΦΜ: ………, Δ.Ο.Υ ……….., αποκαλούμενη εφεξής «Ο Προμηθευτής», 
 
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν: 
  

1. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»      

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/Α΄/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016).  
4. Την αριθ. Δ1/οικ. 58756/19024/13-12-2019 απόφαση της Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων περί διορισμού Διοικητή στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας (ΦΕΚ 1070/17-12-
2019). 

5. Την Αριθμ. Πρωτ. 54311/1547/12-3-2021 (ΑΔΑ:6ΗΗΔ46ΜΤΛΚ) απόφαση του  Υπουργού  Εργασίας  και 
Κοινωνικών Υποθέσεων περί «Έγκρισης προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων  
Ευρυτανίας οικονομικού έτους 2021». 

6. Την αριθ. 41/24-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΔΧ465ΙΨ4-Σ5Χ, ΑΔΑΜ: 21REQ008568646 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ 
του Θεραπευτηρίου. 

7. Την αριθ. 42/24-03-2021 (ΑΔΑ:6ΛΕΣ465ΙΨ4-Β53, ΑΔΑΜ: 21REQ008568718) απόφαση έγκρισης του Δ.Σ 
του Θεραπευτηρίου. 

8. Την  αριθ. 96/07-05-2021, (ΑΔΑ: ΨΓΓ0465ΙΨ4-ΕΒΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
9. Την  αριθ. 97/07-05-2021, (ΑΔΑ:6ΤΠΘ465ΙΨ4-ΝΝ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
10. Την αριθ.πρωτ. 744/12-5-2021(ΑΔΑ: ….. ΑΔΑΜ: …..)  Διακήρυξη. 
11. Την αριθμ.πρωτ. …/……. (ΑΔΑ: ……… ΑΔΑΜ:…………..) απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ του 

Θεραπευτηρίου. 

 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της 
Προμήθειας.  
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 
τηλεομοιοτυπιών. 
Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 
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ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων 
της σύμβασης του προμήθειας και την παραλαβή του προμήθειας (τμηματική - οριστική). 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος 
της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
Προσφορά: η από προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του 
Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του προμηθευτή. 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -  ΤΙΜΗ 

 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση για  την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' α/α…………. τεχνοοικονομική προσφορά του  
προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της 744/12-5-2021 (ΑΔΑ:……ΑΔΑΜ:……) διακήρυξης και την 
υπ' αριθ…………….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα η προμήθεια 
περιλαμβάνει την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως εξής: 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : (ολογράφως)……………………………………………..(…………€ ). 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. : (ολογράφως)……………………………………………..(…………€ ). 
 
Αναλυτικά: 
Ακολουθούν πίνακες………………………. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της προμήθειας 
παρατείνεται αυτοδίκαια  μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων της σύμβασης. 
H παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου. Το Θεραπευτήριο θα παραδίδει εγγράφως 
την παραγγελία στον προμηθευτή με  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την 
παραγγελία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.  
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύμβαση μπορεί να  τροποποιείται (άρθρο 132 του Ν.4412/2016)  με μεταβολή των ζητούμενων ειδών καθώς 
και με εισαγωγή νέων ειδών, χωρίς μεταβολή του συνολικού ποσού  της. Η πρόβλεψη τροποποίησης προκύπτει 
από το γεγονός ότι  τα υλικά δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, λόγω της συνεχούς μεταβολής των 
αναγκών (απώλειες , νέες εισαγωγές, διαφοροποίηση των αναγκών των περιθαλπόμενων). 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μονομερώς από το Θεραπευτήριο, εγγράφως, αποκλειόμενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την  οριστική παραλαβή των 
υλικών και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
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Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 
4412/2016. 
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 
αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση του Προμήθειας, χωρίς καμία 
περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 
4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων 
που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων 
από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).  
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν 
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση του προμήθειας. 
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τη προμήθεια, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 
Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του προμηθευτή, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ο προμηθευτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του  
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Νοσοκομείου, που είναι σύμφωνες με την 
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σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία 
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία 
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον προμηθευτή που 
κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος 
απότοάρθρο74του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ' αριθμ. …./…….. κατατεθείσα προσφορά του προμηθευτή 
αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 
διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
1. Το συμφωνητικό. 2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και  
διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του  
αναδόχου. 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός 
αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει 
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης 
Καρπενησίου. 
 
          Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και, αφού 
διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους,    τα δύο (02) κατατέθηκαν στο  Θεραπευτήριο και 
ένα (01) έλαβε ο Προμηθευτής.-  

 
           Για το Θ.Χ.Π.Ε                                               Για τον Προμηθευτή 

         Ο Διοικητής    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
 
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] 
- 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): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  «CPV 33140000-3» ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100011580] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ΔΥΟ (2) ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[744/12-5-2021] 
 
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: [……] 
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 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
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των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 
 
[…...............] 
[….] 

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 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:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι:  
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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: 

[……] 
[……] 

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 
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ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

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 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

εγγράφων): 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): [……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 
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 
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):  
[……][……][……] 
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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 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 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 
τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο 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 

[…................................…] 
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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 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

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 

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 
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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: 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
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 
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 
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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 
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 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
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έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 
το καθένα: 

 
(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 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 
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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 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)  
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xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

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. 

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. 
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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. 

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.  
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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 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 
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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. 
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 
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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.  
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