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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   

 

Καρπενήσι,  12-04-2021 
 

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

 Αρ.  πρωτ.:     571 
 
  

 
 

Ταχ. Δ/νση: 
 

Προυσιωτίσσης 6,                            
36100 Καρπενήσι 

             
   

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

FAX: 22370–25894  

 
       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»   
  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. Πρωτοκόλλου 54311/1547/12-3-2021 (ΑΔΑ:6ΗΗΔ46ΜΤΛΚ) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί έγκρισης προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου Χρονίων 
Παθήσεων Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2021. 

 Το Αριθ. πρωτ. 403/12-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008412436) Πρωτογενές Αίτημα.  
 Την αριθ. 43/24-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΓΔ465ΙΨ4-8ΘΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008412895) απόφαση έγκρισης του Δ.Σ του 

συνοπτικού διαγωνισμού του Θεραπευτηρίου. 
 Την  αριθ. 85/06-04-2021, (ΑΔΑ: 65Ρ6465ΙΨ4-Σ1Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
                                                                                Προκηρύσσουμε 

 
1. Συνοπτικό  διαγωνισμό  για  την  προμήθεια  «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»  ,  με 

κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 
Βάσει  Τιμής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.856,62€  ως εξής: 

                                             
ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 6% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1.   5.355,00     89,40    927,60 6.372,00 

2.   1.131,00     271,44 1.402,44 

3 36.017,00  8.644,08 44.661,08 

4.   4.942,50  1.186,20 6.128,70 

5. 12.540,00   752,40  13.292,40 

ΣΥΝΟΛΑ 59.985,50 841,80 11.029,32 71.856,62 
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2.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας στις 19-05-
2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. 

 
3.  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στη 

Γραμματεία/Πρωτόκολλο  του Θεραπευτηρίου έως 18-05-2021 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ. 
 

 

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

ως εκπρόθεσμη. 

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 της Πρόσκλησης 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, 

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 

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 
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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/ CPV ομάδων 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ στο 
Θ.Χ.Π.Ε. 

1. «CPV 39830000-9» 
2. «CPV 33700000-7» 
3. «CPV 33771000-5» 
4. «CPV 39224300-1» 
5. «CPV 18424300-0» 

 

Προϋπολογισμός Διακήρυξης 
71.856,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 

59.985,50 χωρίς ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση ΚΑΕ 1381 

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

Προυσιωτίσσης 6, Καρπενήσι 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 

 
18-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού 

 
19-05-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00. 

Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 

Δημοσιότητα 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΚΗΜΔΗΣ 

 https://www.thevrytanias.gr/ 

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 
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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 
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. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό 
εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το 
αρμοδίως   εξουσιοδοτημένο   φυσικό   πρόσωπο   να   εκπροσωπεί   τον 
οικονομικό   φορέα   για   διαδικασίες   σύναψης   συμβάσεων   ή   για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
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 
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Τεχνική Προσφορά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικονομική Προσφορά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή (Παράρτημα  Β) 
περιγράφοντας   ακριβώς   πώς   οι   συγκεκριμένες   απαιτήσεις   και 
προδιαγραφές   πληρούνται.   Περιλαμβάνει   ιδίως   τα   έγγραφα   και 
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 
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Διενέργεια Διαγωνισμού 

 
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 
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 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 

αρμόδια επιτροπή καταγράφει τις τιμές όλων των συμμετεχόντων 
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 την κάθε ομάδα 
ξεχωριστά. 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 των πέντε (5) ομάδων. 
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Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
 

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. 
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Διάρκεια Σύμβασης Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια 1 έτους και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων 
των προς προμήθεια ειδών με μονομερή απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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. 
 

ΑΔΑ: 69ΡΑ465ΙΨ4-8ΟΓ





 

[12] 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   CRV:39830000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

  

  

  

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚ
Α-ΧΗΜΙΚΑ-
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝ
ΤΙΚΑ   5.355,00   

  

  

  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 ΦΠΑ 
6% 

 ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

 

1 

Χλωρίνη 4 lit. 
Παχύρευστη 

Χλωρίνη σε 
συσκευασία 4 lit. 

με λιγότερο από 5% 
λευκαντικούς 

παράγοντες με 
βάση το χλώριο. 
Απολυμαντικός 

παράγοντας 
υποχλωριώδες 

νάτριο από 4,5-5%. 
Απολύμανση και 
προστασία από 

βακτύρια, ιους και 
μύκητες 

1490 LIT 1 1.490,00 89,40   

1.579,40 
 

2 

Υγρό γενικού 
καθαρισμού 4 

lit. 

Πανίσχυρο υγρό 
γενικού 

καθαρισμού 4 lit. 
πολυκαθαριστικό, 
δύσκολων λεκέδων 

και ρυπών για 
επαγγελματική 

χρήση, διαλυόμενο 
σε νερό. 

200 LIT 1 200,00   48,00 

248,00 
 

3 

Υγρό τζαμιών 
450ml 

Υγρό τζαμιών 
450ml με ισχυρή 

καθαριστική 
δύναμη (τύπου 

azax) 

100 ΤΕΜ 0,9 90,00   21,60 

111,60 
 

4 

Απορρυπαντικ
ό πλυντηρίου 
πιάτων 13 lit. 

Απορρυπαντικό 
πλυντηρίου πιάτων 

13lit.  με 
συνδυασμό 

ενεργών ουσιών για 
πλήρη 

απομάκρυνση 
δύσκολων 
λεκέδων. 

400 LIT 1,8 720,00   172,80 

892,80 
 

5 

Υγρό πιάτων 
για πλύσιμο 
στο χέρι 4lit. 

Υγρό πιάτων για 
πλύσιμο στο χέρι 

4lit. να μην 
προκαλεί βλάβη 

στο δέρμα 

400 LIT 0,8 320,00   76,80 

396,80 
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6 

Απορ/ντικό 
πλυντηρίου 

ρούχων 15kgr.  

Απορρυπαντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

15 kgr. σε σκόνη 
για πλυντήρια 

επαγγελματικού 
τύπου για όλους 
τους τύπους των 
ρύπων, να μην 
προκαλεί βλάβη 

στο δέρμα. 

1400 ΚΙΛΑ 1,1 1.540,00   369,60 

1.909,60 
 

7 

Στεγνωτικό 
πλυντηρίου 

πιάτων 13 lit. 

Στεγνωτικό 
πλυντηρίου πιάτων 

13  lit. για 
επαγγελματικά 

πλυντήρια πιάτων 
με 5% αλλά 

λιγότερο από 15% 
μη ιονικά 

τασιενεργά και να 
ενδείκνυται για 
δοσομετρητές  

350 LIT 1,8 630,00   151,20 

781,20 
 

8 

Λευκαντικό 
ρούχων φακ. 

75gr 

Λευκαντικό ρούχων 
φακ. 75gr, 

τουλάχιστον μέχρι 
30% λευκαντικούς 

παράγοντες με 
βάση το οξυγόνο 

100 ΤΕΜ 0,9 90,00   21,60 

111,60 
 

9 
Μαλακτικό 

ρούχων 4 lit 
Μαλακτικό ρούχων 

4 lit 
250 LIT 1,1 275,00   66,00 341,00 

 
  ΣΥΝΟΛΟ         5.355,00 89,40 927,60 

6.372,00 
 

 

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 CRV:33700000-
7 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.ΧΩΡ
ΙΣ ΦΠΑ   

     

  

ΕΙΔΗ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Σ ΣΩΜΑΤΟΣ   1.131,00   

     

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

1 
Σαμπουάν 
μαλλιών  

Σαμπουάν 
μαλλιών 1000ml 

για κανονικά 
μαλλιά 180 ΤΕΜ 2,00 360,00 86,40 446,40 

 

2 
Αφρόλουτρο 

σώματος  

Αφρόλουτρο 
σώματος 1000ml 
με ουδέτερο PH 130 ΤΕΜ 1,70 221,00 53,04 274,04 

 

3 

Υγρό σαπούνι 
χεριών με 

απολυμ. (Με 
αντλία) 

Υγρό σαπούνι 
χεριών με 

απολυμαντικό 300 
ml. 250 ΤΕΜ 2,20 550,00 132,00 682,00 

 
  ΣΥΝΟΛΟ         1.131,00 271,44 1.402,44 
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3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 CRV:33771000-
5 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       

   

  ΧΑΡΤΙΚΑ   36.017,00       
   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

1 
Χαρτί Yγείας 

200 γραμμαρίων  

Χαρτί Υγείας 
υπεραποροφητικό 

διπλό 200 
γραμμαρίων 6.650 ΡΟΛΑ 0,48 3.192,00 766,08 3.958,08 

 

2 
Χαρτί κουζίνας 
επαγγελματικό 

Χαρτί κουζίνας 
επαγ. με 

μικροκυψέλες 
απορροφητικό 
και ανθεκτικό 

1.000 γρ. 450 ΡΟΛΑ 1,5 675,00 162,00 837,00 
 

3 
Χαρτοπετσέτες 

εστιατορίου  

Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

750τεμ/πακέτο 
από χημικό και 

μηχανικό πολτό, 
απορροφητικές 
και ανθεκτικές. 100 ΠΑΚ 1,6 160,00 38,40 198,40 

 

4 
Χαρτομάντιλα 
Αυτοκινήτου 

Χαρτομάντιλα 
Αυτοκινήτου 

Απορροφητικά 300 ΤΕΜ 0,8 240,00 57,60 297,60 
 

5 Μωρομάντηλα 
Υγρά 

Μωρομάντηλα  500 ΤΕΜ 1,2 600,00 144,00 744,00 
 

 6 
Πάνες Βρακάκια 

L 

Πάνες Βρακάκια 
υπεραπορροφητι

κές Μεγάλου 
μεγέθους 100cm-

150cm 11.400 ΤΕΜ 0,5 5.700,00 1.368,00 7.068,00 
 

 7 
Πάνες Βρακάκια 

XL 

Πάνες Βρακάκια 
υπεραπορροφητικές  

ΧL 110cm-170cm  3.600 ΤΕΜ 0,6 1.800,00 432,00 2.232,00 
 

8  
Πάνες ακράτειας 

Νο 4 

Πάνες ακράτειας 
Νο 4, να 

διαθέτουν 
ισχυρές 

αυτοκόλλητες 
ταινίες 

πολλαπλής 
χρήσης, να 

φέρουν ειδικά 
διπλά λαστιχάκια 
στα πλαϊνά και 
πλαϊνές ασπίδες 
προστασίας για 
την αποφυγή 

διαρροών υγρών, 
να διαθέτουν 

υπεραπορροφητι
κό πυρήνα 
καλυμμένο 

εξωτερικά με 47.500 ΤΕΜ 0,4 19.000,00 4.560,00 23.560,00 
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υδρόφιλο λεπτό 
και απαλό φύλλο, 
όπως επίσης και 

η εσωτερική 
απορροφητική 

μάζα της πάνας. 
Διαστάσεις:1,20-

1,60CM  

 9 
Υποσέντονα Νο 

3 (60Χ90cm)  

Υποσέντονα 
ενηλίκων Νο  3 
διαστάσεων 

60Χ90cm  18.600 ΤΕΜ 0,25 4.650,00 1.116,00 5.766,00 
 

  ΣΥΝΟΛΟ         36.017,00 8.644,08 44.661,08 
 

          

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 CRV:39224300-
1 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.ΧΩΡ
ΙΣ ΦΠΑ   

     

  

ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-

ΕΙΔΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ-
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩ
Ν   4.942,50   

     

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

 

1 
Νερό 

αποσταγμένο 
Νερό 

αποσταγμένο 4lit 250 ΤΕΜ 0,80 
200,00 

48,00 248,00 
 

2 
Σφουγγαρίστρες 
επαγγελματικές  

Σφουγγαρίστρες 
επαγγελματικές 
βαμβακερές με 

κορδόνι χοντρό, 
βάρους 400gr, 

ενδεικτικού 
τύπου forkal 100 ΤΕΜ 3,50 

350,00 

84,00 434,00 
 

3 
Σκούπα 
βεντάλια 

Σκούπα βεντάλια 
με μαλακιά και 
ανθεκτική τρίχα 80 ΤΕΜ 1,50 

120,00 
28,80 148,80 

 

4 
Κοντάρια για 

σκούπες  

Κοντάρια 
μεταλλικά 

ελαφριά για 
σκούπες βεντάλια 40 ΤΕΜ 1,50 

60,00 
14,40 74,40 
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5 
Κοντάρια για 

σφουγγαρίστρες  

Κοντάρια 
αλουμινίου 1,40 

ύψος για 
σφουγγαρίστρα 
επαγγελματικής 

χρήσης  20 ΤΕΜ 2,50 

50,00 

12,00 62,00 
 

6 
Σύρμα κουζίνας 
χοντρό φούσκες  

Σύρμα κουζίνας 
χοντρό φούσκες 

μεταλ. 50 ΤΕΜ 0,40 
20,00 

4,80 24,80 
 

7 
Σφουγγάρια 

κουζίνας 

Σφουγγάρια 
κουζίνας με 

σύρμα  100 ΤΕΜ 0,40 
40,00 

9,60 49,60 
 

8 
Βουρτσάκια 
τουαλέτας 

Βουρτσάκια 
τουαλέτας με 

βάση στην οποία 
μπαίνει το πιγκάλ 

μέσα 25 ΤΕΜ 2,00 

50,00 

12,00 62,00 
 

9 
Βουρτσάκια 
τουαλέτας 

Βουρτσάκια 
τουαλέτας χωρίς 

βάση 25 ΤΕΜ 0,80 
20,00 

4,80 24,80 
 

10 
Λεκάνες πλαστ. 

Μικρές 

Λεκάνες πλαστ. 
Μικρές 20 

πόντους άνοιγμα  30 ΤΕΜ 1,00 
30,00 

7,20 37,20 
 

11 Βιτέξ Βιτέξ 20 ΤΕΜ 0,80 
16,00 

3,84 19,84 
 

12 

Φαράσια 
πλαστικά με 

λάστιχο 

Φαράσια 
πλαστικά με 

λάστιχο 50 ΤΕΜ 0,90 
45,00 

10,80 55,80 
 

13 

Δαγκάνα/Σφιγκτ
ήρας 

επαγγελματικής  
σφουγγαρίστρας 

Δαγκάνα/Σφιγκτή
ρας 

επαγγελματικής  
σφουγγαρίστρας 20 ΤΕΜ 2,20 

44,00 
10,56 54,56 

 

14 

Γάντια κουζίνας 
χονδρά μέγεθος 

S, M, L 

Γάντια κουζίνας 
διαφόρων 
μεγεθών 

ανθεκτικά 120 ΖΕΥΓΗ 1,20 

144,00 
34,56 178,56 

 

15 
Σφουγγάρια 

μπάνιου 

Σφουγγάρια 
μπάνιου απλά 

πλαστικά  μαλακά 
και υποαλλεργικά  

διαστάσεων  
μεσαίου μεγέθους 

για ατομική 
υγιεινή.  400 ΤΕΜ 0,48 192,00 46,08 238,08 

 

16 
Ξυραφάκια με 1 
λεπίδα (5 τεμ) 

Ξυραφάκια με 1 
λεπίδα 500 ΠΑΚ 2,00 1.000,00 

240,00 1.240,00 
 0,00 0,00 
 

17 
Σακούλες μικρές 

50Χ50cm 

Σακούλες 
αποκομιδής 

απορριμμάτων 
μαύρες μικρές 

50Χ50cm 300 ΚΙΛΑ 1,45 435,00 104,40 539,40 
 

18 Σακούλες 
μεσαίες 

60Χ90cm 

Σακούλες 
αποκομιδής 

απορριμμάτων 
μαύρες μεσαίες 

60Χ90cm 500 ΚΙΛΑ 1,45 725,00 174,00 899,00 
 

19 Σακούλες 
μεγάλες 

1,10Χ90cm 

Σακούλες 
αποκομιδής 

απορριμμάτων  
μαύρες μεγάλες 

1,10Χ90cm 500 ΚΙΛΑ 1,45 725,00 174,00 899,00 
 

20 Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 

Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 

1Kgr. 10 ΤΕΜ 4,50 45,00 10,80 55,80 
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21 Διαφανής 
μεμβράνη 

επαγγελματική 

Διαφανής 
μεμβράνη 

επαγγελματική 
1Kgr 5 ΤΕΜ 4,30 21,50 5,16 26,66 

 
22 Κεσεδάκια 

50άδες Χ50 

Κεσεδάκια 
χωρητικότητας 
250gr/50τεμ 2 ΚΙΒ 80,00 160,00 38,40 198,40 

 
23 

Ποτήρια μιας 
χρήσης μεγάλα 
50 τ. Χ 50 το 

κιβώτιο 

Ποτήρια χάρτινα 
μιας χρήσης 

μεγάλα 50 τεμ. 5 

ΚΙΒ 
(50Χ60=
3000)  45,00 225,00 54,00 279,00 

 
24 

Ποτήρια μιας 
χρήσης μικρά 50 

τεμ. Χ 50 το 
κιβώτιο 

Ποτήρια χάρτινα 
μιας χρήσης 

μικρά 50 τεμάχια 5 

ΚΙΒ 
(50Χ60=
3000)  45,00 225,00 54,00 279,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ         4.942,50 1.186,20 6.128,70 
 

          

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  CRV:18424300-0 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.ΧΩΡ
ΙΣ ΦΠΑ   

     

  ΓΑΝΤΙΑ   12.540,00   
     

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 6 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

1  Γάντια μ.χ. L 

 Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος . L, κουτί 
100 τεμ 460 ΤΕΜ 7,60 3.496,00 209,76 3.705,76 

 

2   Γάντια μ.χ. Μ 

Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος  Μ, κουτί 
100 τεμ  325 ΤΕΜ 7,60 2.470,00 148,20 2.618,20 

 

3   Γάντια μ.χ. Μ 

Γάντια μ.χ. 
νιτριλίου (χωρίς 

πούδρα) 
υποαλεργικά 

μέγεθος  Μ, κουτί 
100 τεμ  25 ΤΕΜ 7,60 190,00 11,40 201,40 

 

3  Γάντια μ.χ. S 

Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος S, κουτί 
100 τεμ 840 ΤΕΜ 7,60 6.384,00 383,04 6.767,04 

 

  ΣΥΝΟΛΟ         12.540,00 752,40 13.292,40 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 6% ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1.   5.355,00     89,40    927,60 6.372,00 

2.   1.131,00     271,44 1.402,44 

3 36.017,00  8.644,08 44.661,08 

4.   4.942,50  1.186,20 6.128,70 

5. 12.540,00   752,40  13.292,40 

ΣΥΝΟΛΑ 59.985,50 841,80 11.029,32 71.856,62 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 
 

            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ. 100 ΤΕΜ» ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΕΙΔΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΠΟ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3438/2006. 
     ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η ΑΙΤΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 388 Α.Κ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1 . Χειροπετσέτες ,   

 πακέτο 750 φύλλων με μεγάλη απορροφητικότητα,  
 βάρος 550 gr /πακ. περίπου,  
 Λευκασμένος χημικός πολτός 100% 

2. Χαρτί κουζίνας ,  
 1000 γρ / ρολό περίπου, 2- φύλλο και με μεγάλη απορροφητικότητα,  Λευκασμένος χημικός πολτός 100%  
 Μήκος ρολού 2χ 83 μέτρα 
 απαλό, λευκό χαρτί  100% 

 
3. Χαρτί υγείας ρολό    

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

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

 
5. Σακούλες απορριμμάτων 

 μεγάλες μαύρες 
 διάσταση 90χ110 περίπου, μεσαίες μαύρες 60Χ90 και μικρές 50Χ50 αντίστοιχα  
 το κιλό να περιέχει πάνω από 10 τεμάχια περίπου τουλάχιστον στις μικρές διαστάσεις. 
 εξαιρετικά ανθεκτική 

 
6. Σύρμα χοντρό (φούσκες)  

 για πλύσιμο σκευών    
 Βάρος 20 gr/τμχ 
 Πυκνά 
 Εξαιρετικής αντοχής 

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

 Να είναι υγρό 
 Ιονικά τασιενεργά 5-15% 
 Μη ιονικά Τασιενεργά 15% 
 PH υδατικού διαλύματος, Ουδέτερο 
 Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ 
 Να διατίθενται σε συσκευασία των 4 λίτρων 
 Να φέρει σήμανση CE 

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

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

 
9. Σφουγγάρι μπάνιου,  

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

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

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

 
11. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (σκόνη),  

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

συσσωμάτωση  κατά την αποθήκευση.  
 Θα περιέχει μπλε κόκκους και ένζυμα  
 Οι κόκκοι αυτού θα διαλύονται εύκολα στο νερό και δε θα συσσωματώνονται κατά τη ροή ύδατος μέσω της ειδικής 

θέσεως αποθέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο.  
 Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στα καθοριζόμενα υφάσματα ούτε στις πλυντικές 

μηχανές.  
 Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού , ώστε κατά την εργασία δεν θα παρατηρείται αφρισμός που θα 

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

 Άριστης ποιότητας 

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

υγεία των περιθαλπομένων . Αντίθετα πρέπει να είναι ελαφρά αρωματισμένο. 

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

 
12. Yγρό πιάτων Πλυντηρίου ,  

 Να είναι υγρό 
 Ιονικά τασιενεργά 5-15% 
 Μη ιονικά Τασιενεργά 15% 
 PH υδατικού διαλύματος 1%,6-8 περίπου 
 Υδροξείδιο νατρίου < 5% 
 Φωσφονικές ενώσεις <5% 
  άλας του νατρίου 5-15% 
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 Να είναι κατάλληλο για πολύ σκληρά νερά 
 Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ) 
 Nα καθαρίζει τους πιο δύσκολους ρύπους και υπολείμματα τροφίμων  
 Να διατίθενται σε συσκευασίες 13lit 
 Να φέρει σήμανση CE 
 Συσκευασία 13lit 

 
13. Μαλακτικό ρούχων υγρό   

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

 
14. Βουρτσάκια τουαλέτας πλαστικά με πιγκάλ,  

 Με μηχανισμό στήριξης 
 Να είναι πλαστικής κατασκευής με δοχείο στήριξης 

 
15. Κρεμοσάπουνο αντισηπτικό - Απολυμαντικό χεριών,   

 Να είναι παχύρευστο 
 Να περιέχει συντηρητικό,  διγλυκονική χλωρεξιδίνη <5% περίπου 
 Μη ιονικά τασιενεργά 5-15% περίπου 
 Να χρησιμοποιείται σε χώρους Βιομ. Τροφίμων και εστίασης, ξενοδοχείων φυσικοθεραπευτηρίων. 
 Να παρέχεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας εφόσον ζητηθεί 
 Συσκευασία 300ml 

 
16. Λευκαντικό ρούχων σε υγρή μορφή ,  

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

C  
 Να περιέχει δεδομένα ασφαλείας 
 Να προσδίδει εξαιρετική λευκότητα 
 Συσκευασία φακελάκι 75 γρ.περίπου 

 
17. Σφουγγάρι κουζίνας με σύρμα  

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

 
18. Σαμπουάν   κεφαλής  

 PH ουδέτερο 
 Το σαμπουάν να είναι για όλους τους τύπους μαλλιών 
 Συσκευασία 1000 ml 
 

19.  Αφρόλουτρο σώματος 
  PH ουδέτερο 
 Το σαμπουάν να είναι για όλους τους τύπους δέρματος 
 Συσκευασία 1000 ml 

 
20.    Ξυριστικές μηχανές τύπου Βic ,. 

 συσκευασία 5 τμχ με μία (1) λεπίδα  
 υλικό άριστης κατασκευής 

 
21. Πάνες ακράτειας  ,. 

 Πάνες ακράτειας Νο 4, τουλάχιστον 120-160 cm,  
 να διαθέτουν ισχυρές αυτοκόλλητες επανακλειόμενες ταινίες πολλαπλής χρήσης, 
  να φέρουν ειδικά ελαστικό σύστημα  στα πλαϊνά  και πλαϊνές ασπίδες προστασίας για την αποφυγή διαρροών υγρών, 
  να διαθέτουν υπεραπορροφητικό πυρήνα καλυμμένο εξωτερικά με υδρόφιλο λεπτό και απαλό φύλλο, όπως επίσης 

και η εσωτερική μάζα της πάνας να είναι υπεραπορροφητική. 
  Διαστάσεις:1,20-1,60 CM 

 
22. Πάνες βρακάκια  

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

πυρήνα που αιχμαλωτίζει τις οσμές.  
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  Να είναι δερματολογικά ελεγμένα.   
 Διαστάσεις: 1.00 -1.50 (large)  και 1.10 -1.70 (Xlarge) 

 
23. Υποσέντονα   

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

24. Γάντια μ.χ. 
 Γάντια μ.χ. με πούδρα 100 τεμ. αμφιδέξια μη αποστειρωμένα. 
 Γάντια μ.χ. χωρίς πούδρα 100 τεμ. αμφιδέξια μη αποστειρωμένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
                                

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κατατίθεται υποχρεωτικά στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς 

 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   CRV:39830000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

  

  

  

  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-
ΧΗΜΙΚΑ-
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤ
ΙΚΑ   5.355,00   

  

  

  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 ΦΠΑ 
6% 

 ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

 

1 

Χλωρίνη 4 lit. 
Παχύρευστη 

Χλωρίνη σε 
συσκευασία 4 lit. 

με λιγότερο από 5% 
λευκαντικούς 

παράγοντες με 
βάση το χλώριο. 
Απολυμαντικός 

παράγοντας 
υποχλωριώδες 

νάτριο από 4,5-5%. 
Απολύμανση και 
προστασία από 

βακτύρια, ιους και 
μύκητες 

1490 LIT 
    

  

2 

Υγρό γενικού 
καθαρισμού 4 

lit. 

Πανίσχυρο υγρό 
γενικού 

καθαρισμού 4 lit. 
πολυκαθαριστικό, 
δύσκολων λεκέδων 

και ρυπών για 
επαγγελματική 

χρήση, διαλυόμενο 
σε νερό. 

200 LIT 
    

  

3 

Υγρό τζαμιών 
450ml 

Υγρό τζαμιών 
450ml με ισχυρή 

καθαριστική 
δύναμη με 90% 

αμμωνία 

100 ΤΕΜ     

  

4 

Απορρυπαντικό 
πλυντηρίου 

πιάτων 13 lit. 

Απορρυπαντικό 
πλυντηρίου πιάτων 

13lit.  με 
συνδυασμό 

ενεργών ουσιών για 
πλήρη 

απομάκρυνση 
δύσκολων 
λεκέδων. 

400 LIT     

  

5 

Υγρό πιάτων για 
πλύσιμο στο 

χέρι 4lit. 

Υγρό πιάτων για 
πλύσιμο στο χέρι 

4lit. να μην 
προκαλεί βλάβη 

στο δέρμα 

400 LIT     
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6 

Απορ/ντικό 
πλυντηρίου 

ρούχων 15kgr.  

Απορρυπαντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

15 kgr. σε σκόνη 
για πλυντήρια 

επαγγελματικού 
τύπου για όλους 
τους τύπους των 
ρύπων, να μην 
προκαλεί βλάβη 

στο δέρμα. 

1400 ΚΙΛΑ 
    

  

7 

Στεγνωτικό 
πλυντηρίου 

πιάτων 13 lit. 

Στεγνωτικό 
πλυντηρίου πιάτων 

13  lit. για 
επαγγελματικά 

πλυντήρια πιάτων 
με 5% αλλά 

λιγότερο από 15% 
μη ιονικά 

τασιενεργά και να 
ενδείκνυται για 
δοσομετρητές  

350 LIT 
    

  

8 

Λευκαντικό 
ρούχων φακ. 

75gr 

Λευκαντικό ρούχων 
φακ. 75gr, 

τουλάχιστον μέχρι 
30% λευκαντικούς 

παράγοντες με 
βάση το οξυγόνο 

100 ΤΕΜ     

  
9 

Μαλακτικό 
ρούχων 4 lit 

Μαλακτικό ρούχων 
4 lit 

250 LIT 
    

  
  ΣΥΝΟΛΟ           

   
 

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   CRV:33700000-7 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.ΧΩΡ
ΙΣ ΦΠΑ   

     

  

ΕΙΔΗ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
Σ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ
ΑΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ   1.131,00   

     

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

1 
Σαμπουάν 
μαλλιών  

Σαμπουάν μαλλιών 
1000ml για 

κανονικά μαλλιά 180 ΤΕΜ 
     

2 
Αφρόλουτρο 

σώματος  

Αφρόλουτρο 
σώματος 1000ml με 

ουδέτερο PH 130 ΤΕΜ 
     

3 

Υγρό σαπούνι 
χεριών με 

απολυμ. (Με 
αντλία) 

Υγρό σαπούνι 
χεριών με 

απολυμαντικό 300 
ml. 250 ΤΕΜ 
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  ΣΥΝΟΛΟ       
     

          
          

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   CRV:33771000-5 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       

   

  ΧΑΡΤΙΚΑ   36.017,00       
   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

1 

Χαρτί Yγείας 
200 

γραμμαρίων  

Χαρτί Υγείας 
υπεραποροφητικό 

διπλό 200 
γραμμαρίων 6.650 ΡΟΛΑ 

     

2 
Χαρτί κουζίνας 
επαγγελματικό 

Χαρτί κουζίνας 
επαγ. με 

μικροκυψέλες 
απορροφητικό και 
ανθεκτικό 1.000 

γρ. 450 ΡΟΛΑ 
     

3 
Χαρτοπετσέτες 

εστιατορίου  

Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

750τεμ/πακέτο από 
χημικό και 

μηχανικό πολτό, 
απορροφητικές και 

ανθεκτικές. 100 ΠΑΚ 
     

4 
Χαρτομάντιλα 
Αυτοκινήτου 

Χαρτομάντιλα 
Αυτοκινήτου 

Απορροφητικά 300 ΤΕΜ 
     

5 Μωρομάντηλα Υγρά Μωρομάντηλα  500 ΤΕΜ 
     

 6 
Πάνες 

Βρακάκια L 

Πάνες Βρακάκια 
υπεραπορροφητικέ

ς Μεγάλου 
μεγέθους 100cm-

150cm 11.400 ΤΕΜ 
     

 7 
Πάνες 

Βρακάκια XL 

Πάνες Βρακάκια 
υπεραπορροφητικές  

L 100cm-150cm  3.600 ΤΕΜ 
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 8 

Πάνες 
ακράτειας Νο 

4 

Πάνες ακράτειας Νο 

4, να διαθέτουν 
ισχυρές 

αυτοκόλλητες 
ταινίες πολλαπλής 
χρήσης, να φέρουν 

ειδικά διπλά 
λαστιχάκια στα 

πλαϊνά και πλαϊνές 
ασπίδες 

προστασίας για την 
αποφυγή διαρροών 

υγρών, να 
διαθέτουν 

υπεραπορροφητικό 
πυρήνα καλυμμένο 

εξωτερικά με 
υδρόφιλο λεπτό και 

απαλό φύλλο, 
όπως επίσης και η 

εσωτερική 
απορροφητική 

μάζα της πάνας. 
Διαστάσεις:1,20-

1,60CM  47.500 ΤΕΜ 
     

 9 

Υποσέντονα 
Νο 3 

(60Χ90cm)  

Υποσέντονα 
ενηλίκων Νο  3 
διαστάσεων 

60Χ90cm  18.600 ΤΕΜ 
     

  ΣΥΝΟΛΟ       
     

          

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   CRV:39224300-1 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.ΧΩΡ
ΙΣ ΦΠΑ   

     

  

ΕΙΔΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Υ-ΕΙΔΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ-
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΥΜΑΤ
ΩΝ   4.942,50   

     

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

 

1 
Νερό 

αποσταγμένο 
Νερό αποσταγμένο 

4lit 250 ΤΕΜ 
 

 
   

2 

Σφουγγαρίστρ
ες 

επαγγελματικέ
ς  

Σφουγγαρίστρες 
επαγγελματικές 
βαμβακερές με 

κορδόνι χοντρό, 
βάρους 400gr, 

ενδεικτικού τύπου 
forkal 100 ΤΕΜ 

 

 

   

3 
Σκούπα 
βεντάλια 

Σκούπα βεντάλια 
με μαλακιά και 
ανθεκτική τρίχα 80 ΤΕΜ 

 

 

   

4 
Κοντάρια για 

σκούπες  

Κοντάρια μεταλλικά 
ελαφριά για 

σκούπες βεντάλια 40 ΤΕΜ 
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5 

Κοντάρια για 
σφουγγαρίστρ

ες  

Κοντάρια 
αλουμινίου 1,40 

ύψος για 
σφουγγαρίστρα 
επαγγελματικής 

χρήσης  20 ΤΕΜ 
 

 

   

6 

Σύρμα 
κουζίνας 
χοντρό 

φούσκες  

Σύρμα κουζίνας 
χοντρό φούσκες 

μεταλ. 50 ΤΕΜ 
 

 

   

7 
Σφουγγάρια 

κουζίνας 
Σφουγγάρια 

κουζίνας με σύρμα  100 ΤΕΜ 
 

 
   

8 
Βουρτσάκια 
τουαλέτας 

Βουρτσάκια 
τουαλέτας με βάση 
στην οποία μπαίνει 

το πιγκάλ μέσα 25 ΤΕΜ 
 

 

   

9 
Βουρτσάκια 
τουαλέτας 

Βουρτσάκια 
τουαλέτας χωρίς 

βάση 25 ΤΕΜ 
 

 
   

10 
Λεκάνες 

πλαστ. Μικρές 

Λεκάνες πλαστ. 
Μικρές 20 πόντους 

άνοιγμα  30 ΤΕΜ 
 

 
   

11 Βιτέξ Βιτέξ 20 ΤΕΜ 
 

 
   

12 

Φαράσια 
πλαστικά με 

λάστιχο 
Φαράσια πλαστικά 

με λάστιχο 50 ΤΕΜ 
 

 
   

13 

Δαγκάνα/Σφιγ
κτήρας 

επαγγελματική
ς  

σφουγγαρίστρ
ας 

Δαγκάνα/Σφιγκτήρ
ας επαγγελματικής  
σφουγγαρίστρας 20 ΤΕΜ 

 

 

   

14 

Γάντια 
κουζίνας 
χονδρά 

μέγεθος S, M, 
L 

Γάντια κουζίνας 
διαφόρων μεγεθών 

ανθεκτικά 120 ΖΕΥΓΗ 
 

 

   

15 
Σφουγγάρια 

μπάνιου 

Σφουγγάρια 
μπάνιου απλά 

πλαστικά  μαλακά 
και υποαλλεργικά  

διαστάσεων  
μεσαίου μεγέθους 

για ατομική 
υγιεινή.  400 ΤΕΜ 

     

16 

Ξυραφάκια με 
1 λεπίδα (5 

τεμ) 
Ξυραφάκια με 1 

λεπίδα 500 ΠΑΚ 
        

17 
Σακούλες 

μικρές 
50Χ50cm 

Σακούλες αποκομιδής 
απορριμμάτων μικρές 

50Χ50cm 300 ΚΙΛΑ 
     

18 
Σακούλες 
μεσαίες 

60Χ90cm 

Σακούλες αποκομιδής 
απορριμμάτων 

μεσαίες 60Χ90cm 500 ΚΙΛΑ 
     

19 
Σακούλες 
μεγάλες 

1,10Χ90cm 

Σακούλες αποκομιδής 
απορριμμάτων  

μεγάλες 1,10Χ90cm 500 ΚΙΛΑ 
     

20 Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 

Αλουμινόχαρτο 
επαγγελματικό 

1Kgr. 10 ΤΕΜ 
     

21 
Διαφανής 
μεμβράνη 

επαγγελματική 

Διαφανής μεμβράνη 
επαγγελματική 

1Kgr 5 ΤΕΜ 
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22 Κεσεδάκια 
50άδες Χ50 

Κεσεδάκια 
χωρητικότητας 
250gr/50τεμ 2 ΚΙΒ 

     
23 

Ποτήρια μιας 
χρήσης μεγάλα 
50 τ. Χ 50 το 

κιβώτιο 

Ποτήρια χάρτινα 
μιας χρήσης 

μεγάλα 50 τεμ. 5 

ΚΙΒ 
(50Χ60=
3000)  

     
24 

Ποτήρια μιας 
χρήσης μικρά 

50 τεμ. Χ 50 το 
κιβώτιο 

Ποτήρια χάρτινα 
μιας χρήσης μικρά 

50 τεμάχια 5 

ΚΙΒ 
(50Χ60=
3000)  

     
 

ΣΥΝΟΛΟ       
     

          

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  CRV:18424300-0 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜ.ΧΩΡ
ΙΣ ΦΠΑ   

     

  ΓΑΝΤΙΑ   12.540,00   
     

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΕΝΔ. 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔ
Α ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

  ΣΥΝ. 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 6 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 

1  Γάντια μ.χ. L 

 Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος . L, κουτί 
100 τεμ 460 ΤΕΜ 

     

2   Γάντια μ.χ. Μ 

Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος  Μ, κουτί 
100 τεμ  325 ΤΕΜ 

     

3   Γάντια μ.χ. Μ 

Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος  Μ, κουτί 
100 τεμ  25 ΤΕΜ 

     

3  Γάντια μ.χ. S 

Γάντια μ.χ. Latex 
υποαλεργικά 

μέγεθος S, κουτί 
100 τεμ 840 ΤΕΜ 

       ΣΥΝΟΛΟ       
      

Ημερομηνία. .…./.…../……. 

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

 
Χρόνος ισχύος Προσφοράς: 120 ημέρες 
 
Η προσφορά κατατίθεται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών 

                                                                                       Σφραγίδα 
                                                                                      
 

                                                                                         Υπογραφή 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 

ΠΡΟΣ(1): 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 

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 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
 
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
την δηλούσα.

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

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. 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 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. Πρωτοκόλλου 54311/1547/12-3-2021 (ΑΔΑ:6ΗΗΔ46ΜΤΛΚ) απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί έγκρισης προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου Χρονίων 
Παθήσεων Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2021. 

6. Το αριθ. Πρωτ. 403/12-03-2021(ΑΔΑΜ:21REQ008412436) Πρωτογενές Αίτημα. 
7. Την αριθ. 43/24-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΓΔ465ΙΨ4-8ΘΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008412895) απόφαση  του Δ.Σ του 

Θεραπευτηρίου. 
8. Την  αριθ. 85/06-04-2021, (ΑΔΑ: 65Ρ6465ΙΨ4-Σ1Ν) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
9. Την αριθ.πρωτ. 571/12-04-2021 (ΑΔΑ: ….. ΑΔΑΜ: …..)  Διακήρυξη. 
10. 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 
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). 
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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 «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19. 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' α/α…………. τεχνοοικονομική προσφορά του  
προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της …………… διακήρυξης και την υπ' αριθ…………….. 
απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει πέντε (5) ομάδες 
για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ: 

1. …………………………………………………… 
2. ……………………………………………………. 
3. ……………………………………………………. 
4. ……………………………………………………. 
5. …………………………………………………… 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της προμήθειας 
παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα τρίμηνο και 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 fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει 
την παραγγελία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση.  
 

ΑΡΘΡΟ 4. 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. 
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 
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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 
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 
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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. 571/12-04-2021 (ΑΔΑ: ….. ΑΔΑΜ: …..)  Διακήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού και η υπ'.αριθ………….. 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: [ ΠΡΙΜΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ] 
- Τηλέφωνο: [2237350515] 
- 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 των σχετικών 
CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»   
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100011580] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [  ΠΕΝΤΕ (5)  ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[571/12-04-2021] 
 
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 

[ ] Ναι [] Όχι 
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πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

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

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 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
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 
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Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
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 
[……] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

 
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.  
 

ΑΔΑ: 69ΡΑ465ΙΨ4-8ΟΓ
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