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Γ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Τ  Ξ  Η 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ (CPV. 30192700-8) 

Πξνυπνινγηζκνχ: 12.400,00 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ 24% 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ : 13 Μαξηίνπ 2020  

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ : 

1. Γηαθήξπμε 

2. Παξάξηεκα Α (Πίλαθαο Δηδώλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

3. Παξάξηεκα Β (Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο) 

4. Παξάξηεκα Γ (Τπόδεηγκα ύκβαζεο ) 

5. Παξάξηεκα Γ (Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθωζεο ) 

6. Παξάξηεκα Δ (Σ.Δ.Τ.Γ.)                          
 

1. Γηαθήξπμε αξηζκόο :      4/2020 
 

Σν Γεληθφ  Ννζνθνκείν – Κέληξν Τγείαο  Λήκλνπ  έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπωο ηζρύνπλ: 

1.1 Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

1.2 Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

1.3 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
1,

 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 

3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013» 

1.4 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1,   

                                                           
1
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

mailto:promithiongnlimnou@gmail.com
ΑΔΑ: 9667469ΗΖΞ-Κ0Κ





2 

 

1.5 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

1.6 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό 

πλέδξην» 

1.7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,
2
 

1.8 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

1.9 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

1.10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)  

1.11 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ 

1.12 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
3,

  

1.13 ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
4
 

1.14 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα 

ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 

82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»
5
, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα 

„’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”, 

1.15 Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

1.16 Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

1.17 Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

                                                           
2
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

3
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 

1θ Ιανουαρίου 2021  
4
 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ 

δθμοςίευςθ των προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

5
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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1.18 Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

1.19  Απφ 01/01/2017 ηίζεηαη ζε ηζρχ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

1.20  Σεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε 

ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ »
6
 

1.21  Σνπ λ. 4605/1-4-2019(Α΄52)-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016( άξζξν 

43) 

1.22  Σνπ λ.4608/2019 ηξνπνπνίεζε επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 

1.23  Σνπ λ.4609/2019 ηξνπνπνίεζε επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 

1.24  Σνπ Ν.3329/05 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» 

1.25  Σνπ Ν.2955/01 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.26  Σνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ» 

1.27  Σνπ Ν.2362/95 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θ.ι.π.» 

1.28 Σν άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94 «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα 

απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

1.29   Σν Ν.3886/2010  πεξί Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 

2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

1.30 Σνλ «ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ – GDPR» – 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679, ν νπνίνο εγθξίζεθε ζηηο 14 Απξηιίνπ 2016 θαη 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ζηηο 4 Μαΐνπ 2016. 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

2. Σηο θάηωζη απνθάζεηο: 

1. Σελ αξηζκ. πξση. ΓΑΑΓ 62530/7-11-2019 (ΑΓΑ Ω7ΑΝ469Ζ2Ξ-ΣΡΥ) 

Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο θαη 

Αηγαίνπ, κε ηελ νπνία νξίζηεθε πξνζσξηλά ν ηαηξφο Κνπκειάο Γεκήηξηνο, 

πληνληζηήο Γηεπζπληήο Παηδίαηξνο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ σο  Γηεπζπληήο 

Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

                                                           
6
 Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ 

άξζξνπ 38 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016 (Πξβι Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ζ. 75) 
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2. Σελ αξηζ. Τ4α/νηθ.39170/11-04-2012 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ  

1248/Β/2012) πνπ αθνξά ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – 

Κέληξνπ Τγείαο Λήκλνπ 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4, 6 θαη 8 ηνπ Ν. 3329/2005 

4. Σελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ  

5. Σελ αξηζκ. Πξση. 2234/25-2-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. θαη 

αλη‟ απηνχ ηνπ Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θ. Κνπκειά Γεκεηξίνπ   (ΑΓΑ 

: 6ΓΒΑ469ΖΕΞ-ΓΛΓ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Δηδψλ Γξαθηθήο Ύιεο (CPV. 30192700-8)  

6. Σελ ππ‟ αξηζκ. 2
ε
/21-2-2020 Γεκφζηα Κιήξσζε ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία θιεξψζεθαλ ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

     Αλνηρηφ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα Δηδώλ Γξαθηθήο Ύιεο (CPV 30192700-8, 

Γξαθηθή χιε), ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζ. 117 ηνπ Ν. 4412/16,γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ, ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Τγείαο Λήκλνπ, 

πξνυπνινγηζκνχ 12.400,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (Παξάξηεκα Α). 
 

ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ 

ΚΖΜΓΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 

ΩΡΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ – 

ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ 

ΛΖΜΝΟΤ 

12-3-2020 

 ΏΡΑ 15:00 κ.κ 

26-2-2020 

13-3-2020 

ΏΡΑ 13:00 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 13 Μαξηίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

13.00κ.κ. ζηo  Γξαθείo Πξνκεζεηψλ  ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, πνπ 

έρεη νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ πην πάλσ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία, νπφηε 

ζα ειεγρζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ πνπ απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο. 
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Γηαθήξπμε κε ηνπο φξνπο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Δθ‟ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Δθ‟ φζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 121ηνπ Ν.4412/2016. 

Σειεπηαία εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε πξνεγνύκελε εξγάζηκε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ (12 Μαξηίνπ 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα έωο 

15:00κ.κ , ζην Πξωηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ). Μέρξη ηφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ 

απνζηαιεί ζηε δηεχζπλζε Ηθαίζηνπ 12 ,Μύξηλα Λήκλνπ Σ.Κ. 81400 . 

 Πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο νξηζζείζαο εκέξαο δε ζα γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη κε έμνδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
Αλνηρηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 
ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ (ΚΖΜΓΖ & 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΤΠΖΡΔΗΑ) 
26-2-2020 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Ηκεξνκελία: 13-3-2020  Ηκέξα: Παξαζθεπή       

     Ώξα: 13:00 κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Σν Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Δίδε Γξαθηθήο Ύιεο  

ΚΩΓΗΚΟ CPV (CPV 30192700-8, Γξαθηθή χιε) 

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ – ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ 

ΛΖΜΝΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 

ΑΡΥΖ 

(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο) 

www.limnohospital.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 12.400 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΚΑΔ 1261 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Σεκάρηα 

ΠΟΟΣΖΣΑ Ωο νξίδεη ε δηαθήξπμε 

ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΑΠΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Μφλν εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Έλα (1) Έηνο ,κε Γηθαίσκα παξάηαζεο έσο θαη Έλα (1) 
Έηνο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Ωο νξίδεη ε δηαθήξπμε 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ωο νξίδεη ε δηαθήξπμε 

http://www.limnohospital.gr/
ΑΔΑ: 9667469ΗΖΞ-Κ0Κ





6 

 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ 
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο θξαηήζεηο 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ - 

ΠΟΟΣΖΣΔ  

 
 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

1 ΑΚΥΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ 1/3 Α4 ( ΜΟΝΟ) ΣΔΜΑΥΙΟ 1 

2 ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

3 ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΞΥΛΙΝΘ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

4 ΒΙΒΛΙΟ 300Φ 25Χ36 ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

5 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΡΕΑΙΩΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

6 ΒΙΒΛΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

7 ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΧΤΘΑΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

8 ΔΙΑΚΟΕΥΤΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 6 

9 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 400 

10 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΜΕ 11 ΤΥΡΕΣ ) ΣΔΜΑΥΙΟ 3500 

11 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

12 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΘΤΙΚΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

13 ΔΙΟΘΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

14 ΔΙΟΘΩΤΙΚΟ SET ΔΣ 25 

15 ΔΙΣΚΟΙ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

16 ΕΥΕΤΘΙΟ ΤΘΛ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

17 ΕΥΕΤΘΙΑ 200Φ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

18 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΟΛΛΟ 55Χ25MM ΣΔΜΑΥΙΟ 30 

19 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΕΣ ΜΙΚΕΣ ΔΣ 30 

20 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΣ 20 

21 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΗΕΝΤΕΣ ςπιράλ ) 17Χ25 ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

22 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΗΕΝΤΕΣ ςπιράλ ) 13Χ17 ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

23 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ ΕΡΙΤΑΡ. ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

24 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΡΛΑΝΟΥ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

25 ΘΘΚΘ CD ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

26 ΚΑΜΡΟΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 100 

27 ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8/20 ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

28 ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΣΔΜΑΥΙΟ 250 

29 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΓΔΜΙΓΔ 60 

30 ΚΟΛΛΑ  (βιβλ/λειο) ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

31 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 12cm ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

32 ΚΟΥΤΙΑ ΑΧΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 40 
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33 ΛΑΣΤΙΧΑ Νο 80 ΚΟΤΣΙ 8 

34 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΔΙΑ ΚΟΤΣΙ 8 

35 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΡΑΚ.(χαρτ) ΚΟΤΣΙ 8 

36 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΙ ΛΕΡΤΟΙ ΣΔΜΑΥΙΟ 60 

37 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΔΜΑΥΙΟ 80 

38 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

39 ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 100 

40 ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

41 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 2Α (4ΑΔΑ) ΠΑΚΔΣΟ 70 

42 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 3Α ΠΑΚΔΣΟ 70 

43 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΕΣ ΠΑΚΔΣΟ 5 

44 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΚ. ΠΑΚΔΣΟ 20 

45 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΛΚ. ΤΥΡΟΥ C ΠΑΚΔΣΟ 10 

46 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΣΤΟΓΓΥΛΕΣ  ΤΥΡΟΥ CR2032 ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

47 ΝΤΟΣΙΕ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΛΑΣΤ. ΣΔΜΑΥΙΟ 250 

48 ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 1500 

49 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ5 ΣΔΜΑΥΙΟ 60 

50 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ8 ΣΔΜΑΥΙΟ 30 

51 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

52 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΡΑΝΙΝΘ ΑΧΘ 25Χ35Χ8 ΣΔΜΑΥΙΟ 70 

53 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

54 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΙΚΟΥΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

55 ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

56 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΤΙΝΟ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΣΔΜΑΥΙΟ 30 

57 ΡΙΝΕΛΑ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΔΙΑΦΟΑ ΝΟΥΜΕΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

58 ΟΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 8 

59 ΞΥΣΤΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

60 ΣΒΥΣΤΕΣ - ΓΟΜΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

61 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

62 ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

63 ΣΕΛΟΤΕΪΡ ΛΕΥΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

64 ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC (ΜΡΛΕ-ΜΑΥΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) ΣΔΜΑΥΙΟ 600 

65 ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ PILOT ΣΔΜΑΥΙΟ 100 

66 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ  ΓΙΓΑΣ ΚΟΤΣΙ 25 

67 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 3 ΚΟΤΣΙ 160 

68 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 4 ΚΟΤΣΙ 140 

69 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 5 ΚΟΤΣΙ 70 

70 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο 64 ΚΟΤΣΙ 80 

71 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο126  (ΜΕΓΑΛΟ) ΚΟΤΣΙ 30 
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72 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΛΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 8 

73 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΕΣΑΙΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 8 

74 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΙΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

75 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚ. ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

76 ΤΑΝΙΕΣ  ΘΕΜΙΚΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

77 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 22χ35 ΣΔΜΑΥΙΟ 500 

78 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 23χ32 ΣΔΜΑΥΙΟ 1200 

79 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 25χ35 ΣΔΜΑΥΙΟ 500 

80 ΦΑΚΕΛΑ ΜΙΚΑ ΦΑΜΑΚΩΝ ΣΔΜΑΥΙΟ 12000 

81 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

82 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ ΜΕΓ. ΣΔΜΑΥΙΟ 6000 

83 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123 ΡΛΑΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 8000 

84 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΧΘΣ  ΣΔΜΑΥΙΟ 4000 

85 ΦΑΚΕΛΟΙ 18 Χ 26 ΣΔΜΑΥΙΟ 750 

86 ΦΥΛΛΑΔΑ 25χ35 300Φ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

87 ΦΥΛΛΑΔΑ ΙΓΕ *200Φ+ 25Χ35 ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

88 ΦΥΛΛΑΔΕΣ  20χ30 *100Φ+ ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

89 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 20χ30 *200Φ+ ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

90 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 25χ35 *100Φ+ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

91 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  75Χ75 ΠΑΚΔΣΟ 30 

92 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  38Χ50 ΠΑΚΔΣΟ 50 

93 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  50Χ76 ΠΑΚΔΣΟ 10 

94 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ 75Χ75 ΠΑΚΔΣΟ 15 

95 ΧΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ (35 Χ 86) ΦΤΛΛΑ 8000 

96 ΧΑΤΙ ΚΙΤΙΝΟ ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ (30 Χ 48) ΦΤΛΛΑ 8000 

97 ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΦΤΛΛΑ 40 

98 ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

99 ΧΑΑΚΑΣ ΔΙΑΦΑΝΘΣ  30 εκ. ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

100 ΧΑΑΚΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ  30 εκ. ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

101 CD-DVD ΜΡΟΜΡΙΝΑ (25 ΤΕΜ) ΣΔΜΑΥΙΟ 160 

 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άξζξν 1
ν
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε 

πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα : 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε             δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη 

ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ε) Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ.  

 

Άξζξν 2
ν
 

 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φινη νη Έιιελεο πνιίηεο, νη αιινδαπνί, 

ηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά,  νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ  

         ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε 

μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ θαη ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

Α. Σν ηππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ) 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 79, λφκνο 4412/2016 κε ηελ 

νπνία επηβεβαηψλεη ν ζπκκεηέρσλ φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζρεηηθήο 

παξαγξάθνπ (ΦΔΚ Β 3698/16-11-2016), ζπκπιεξσκέλν φπνπ απαηηείηαη . 

Η αλωηέξω ππεύζπλε δήιωζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έωο 10 εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ, θαη ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγωληζκνύ. 

ΗΜΔΙΩΗ: Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, φια ή νξηζκέλα απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, σο απφδεημε ηεο κε χπαξμεο ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Β. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ ν πξνζθέξσλ ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπν ηνπ. 

Γ. Να δειώλεηαη όηη είλαη εγγεγξακκέλνο,-ε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γ. Τπεύζπλε δήιωζε Ν. 1599/1986 (Α‟75), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη έιαβαλ 

γλώζε ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη πιήξωο θαη 

αλεπηθύιαθηα. 
 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη :   

I. Α) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα : Αλαγξάθνληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα φπσο Δπσλπκία, ΑΦΜ, Σαρ. 

Γηεχζπλζε, αλ είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε. Δπηπιένλ (κφλν 

ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν.4412/2016) αλ είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, θνηλσληθή επηρείξεζε ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο. Δάλ ε απάληεζε ζηελ ηειεπηαία πξφηαζε 

είλαη λαη, ηφηε πξέπεη λα αλαθέξεηαη πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θαη ζε πνηα θαηεγνξία ή 

θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
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αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο) ηφηε 

λα αλαθέξεηαη ε νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ν 

ζρεηηθφο αξηζκφο εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε θαη αλ ην 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά. Δπίζεο λα 

αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη  

αλ θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

πξέπεη λα δχλαηαη, φπνηε ηνπ δεηεζεί λα πξνζθνκίζεη βεβαίωζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην Γ.Ν. - Κ.Τ. Λήκλνπ λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ. Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα 

αλαθέξνληαη δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο, ηφηε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ξφινο ηνπ ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα 

…), λα πξνζδηνξίδνληαη νη άιινη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη θαηά πεξίπησζε, 

επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ πξέπεη νη 

άιινη εκπιεθφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ππνβάινπλ ρσξηζηά έληππν ΣΔΤΓ 

.  

Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ.  

Β) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα : Δάλ ππάξρνπλ λφκηκνη εθπξφζσπνη ηφηε λα αλαθέξνληαη ην 

νλνκαηεπψλπκν, ε ζέζε , ην ηειέθσλν θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ εθπξνζψπνπ.   

Γ) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ ΦΟΡΔΩΝ 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ ηφηε, πξέπεη λα επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο 

κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, 

δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο 

απηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

Γ) Πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο κέξνο ηεο ζχκβαζεο αλαηίζεηαη ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο δελ γίλνληαη δεθηέο.  
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II.   Λόγνη απνθιεηζκνύ  
Α) Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο. Να 

δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ, ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016) : 

 

1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

2) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE 

C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48), 

4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 4 απηήο, 

5) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 

25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (A' 166),  

6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(EE L 101 ηεο 15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215). 
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Β) Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ( ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 

πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην) , ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ηφηε 

ζπκπιεξψζηε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζην αληίζηνηρν 

εδάθην (Μέξνο ΗΗΗ παξ. Β).  

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 

4412/2016, είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ 

ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

θαη' εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο 

ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

Γ) Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκπιεξψλεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο ζην αληίζηνηρν εδάθην (Μέξνο ΗΗΗ παξ. Γ ), απαληψληαο ζηηο  

παξαθάησ εξσηήζεηο :   

1. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ (Όπσο 

αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζην άξζξν 18 παξ. 2 ) ; Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

2. Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο; Πηψρεπζε ή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 

(ΦΔΚ 153/η.Α/2007) αθνξά κφλν λνκηθά πξφζσπα), ή εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή ππάξρεη αλαζηνιή 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 73 παξ. 4 πεξίπησζε β ηνπ Ν.4412/2016.   

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

3. Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπηωκα; 
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4. Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθωλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβιωζε ηνπ αληαγωληζκνύ; 

5. Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ 

(oπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016)  ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

6. Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο; (άξζξν 48 ηνπ Ν.4412/2016) 

7. Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

8. Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη : 1) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο 

ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη‟ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 2) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο  3) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα; 4) δελ έρεη 

επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Γ) Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 ; 

ΗV. Κξηηήξηα επηινγήο: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν 

ηελ Δλφηεηα α ηνπ Μέξνπο IV ρωξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο IV. 

A. Καηαιιειόηεηα : Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

νηθείν Δπηκειεηήξην αλαγξάθνληαο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ (ηα 

αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη 

εγγεγξακκέλα ζηα Μεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικα ηνπο). 

B. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα: νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο, λα έρνπλ έλαλ νξηζκέλν ειάρηζην εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νξηζκέλνπ ειάρηζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε 

ζχκβαζε, γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πξηλ ην „έηνο 
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δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ θχθιν 

εξγαζηψλ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά κέζν φξν γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ο ειάρηζηνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα 

έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ δεφλησο αηηηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ιεηηνπξγεί γηα ρξφλν κηθξφηεξν 

ηεο ηξηεηίαο ζα ππνβάιεη Γήισζε γηα φζν ρξφλν ιεηηνπξγεί. Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο, παξνπζηάδνληαο ηελ αλαινγία, ηδίσο, 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα : Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο 

θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν 

πνηφηεηαο. Δπηπιένλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, λα δηαζέηνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο 

ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ.  

       Μηα αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ 

δηαπηζηψζεη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

       ην πιαίζην δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ή εγθαηάζηαζεο, παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 

παξάζρνπλ απηή ηελ ππεξεζία ή λα εθηειέζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε 

κπνξεί λα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. 

       Απαηηείηαη θαηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ησλ θπξηφηεξσλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, θαηά 

κέγηζην φξην, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο 

θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. 

       Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ 

αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ 

νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

 

V. Σειηθέο δειώζεηο  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκπιεξψλεη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ΣΔΤΓ  δειψλεη φηη  

είλαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη,  

εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 

θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην Ννζνθνκείν Λήκλνπ λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία 
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απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ 

πξφζβαζε. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα . 

ε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο χκβαζεο, ζα πξνζθνκίζεη γηα ηε 

ζχλαςή ηεο, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε 

κεγαιχηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα 

επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, , ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο 

απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ζηα 

θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αιινδαπψλ ππνςεθίσλ. 
 

Άξζξν 3
ν 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ 

θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ 

ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. 

ην θάθειν κε ηε έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη : 

α) Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε - 

παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή) ή δηθαηνινγεηηθά (ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα). Πξνο 

ηνχην ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ην Φύιιν πκκόξθωζεο.  

β) Σα θαηαηηζέκελα εγρεηξίδηα (prospectus), ηα νπνία πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηα 

ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνξέο. Πξέπεη λα 

είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή 

εθηππψζεηο απφ επίζεκεο ηνπνζεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην δηαδίθηπν, ε αθξηβήο 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ή λα 

πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Πξέπεη επίζεο λα είλαη απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν νίθνο θαηαζθεπήο πνπ πξντφληνο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζηηο αγνξέο (ηδησηηθέο θαη ηνπ Γεκνζίνπ) ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ. 

     ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Άξζξν 4 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α) Σν ζχλνιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

β) Οη ηηκέο ηωλ εηδώλ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθωλεο κε απηέο ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο 

θαηά ηα αλωηέξω παξαδεθηέο ηηκέο, απνξξίπηνληαη. 

Άξζξν 5 

Δγγπήζεηο 

                Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη «Π.Γ. 118 Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.) Άξζξν 25 Δγγπήζεηο παξάγξαθνο 9. Δγγχεζε 

ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηείηαη ζηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ.» 

                Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 72, παξ. 1 πεξίπησζε (β) ηνπ 

Ν.4412/2016 ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) 

                Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

               Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

               Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν 

θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

                 Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 72, παξ 3 ηνπ Ν.4412/2016. 

                   Δπηπιένλ νη παξαπάλσ εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα 

θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. 
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θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) 

ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ 

ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72, παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72, παξ 5 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε 

ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα 

θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) 

επηπιένλ κήλα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη 

εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο 

δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε 

ιχζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην αξ.72 ηνπ λ 4412/16 

Άξζξν 6
ν
 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) 

επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, 

κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην 

παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
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θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί 

ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. 

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη 

δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ 

έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο γλσκνδνηεί ην αξκφδην ηερληθφ 

ζπκβνχιην. 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη 

ην χςνο ηνπ αλσηέξσ παξαβφινπ. 

Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

Γηαγσληζκφ. 
 

Άξζξν 7ν 

Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη δείγκα θαη φπνπ δελ 

είλαη δπλαηφλ prospectus, θαη φηη άιιν απαηηείηαη ζηα αξκφδηα γξαθεία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, σο εμήο : 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο : 

α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δειαδή Γεληθφ Ννζνθνκείν- Κ.Τ. Λήκλνπ 

γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα παξαθάησ : 

1
νλ

 : Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

2
νλ

: Φάθεινο κε ηελ εμσηεξηθή έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο ζα 

πεξηέρεη: 

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ φπσο : αλαιπηηθή Σερληθή Πεξηγξαθή ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, Σερληθά θπιιάδηα, Φχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, δείγκαηα.  ε πεξίπησζε πνπ ηα Σερληθά ηνηρεία 

ηεο Πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη κε ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Απαξαίηεηε ε θαηάζεζε αληηγξάθνπ. 

3
νλ

: Φάθεινο κε ηελ εμσηεξηθή έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο ζα 

πεξηέρεη : 

α) ΚΑΣΑΣΑΖ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ΜΔ ΣΗΜΖ ηνπ θάζε είδνπο θαη 

κνλάδα ηηκνιφγεζεο ηνπ αληίζηνηρα.  Γηα θάζε είδνο ρσξηζηά ζα αλαγξάθεηαη ε 

ηηκή ηνπ ρσξίο ην ΦΠΑ, δίπια ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ ηνπ είδνπο θαη ε ηειηθή ηηκή 

καδί κε ΦΠΑ. 

β) Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο, πξέπεη δε λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε.  

Απαξαίηεηε ε θαηάζεζε αληηγξάθνπ. 

 Οη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη 

ζθξαγηζκέλνη θαη λα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
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 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν αληίγξαθα. 

 Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ 

άξζξνπ 127, ηνπ Ν. 4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη 

απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 

επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε 

απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. 

 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηνχο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε  ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. 

 Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηόλ είθνζη 

(120) εκέξεο. Ζ έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν  ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

 Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη  σο απαξάδεθηεο. 

 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη.. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο 

φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη 

επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ.  
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 Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη 

δηαδηθαζίεο, ε απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, 

ρωξίο δηάθξηζε ζηαδίωλ/θάζεωλ (Αμηνιόγεζε Γηθαηνινγεηηθώλ, 

Αμηνιόγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ Ν. 

4412/2016 . 

 Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη Απνζθξάγηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο & 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ δηαθήξπμε. 

 Ζ παξαιαβή & απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη Απνζθξάγηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

Άξζξν 8
ν
 

Πξνζθεξφκελν είδνο 

ηελ Πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ρσξηζηά κε ηελ 

νλνκαζία ηνπ, πνζφηεηα, ηελ αλαιπηηθή ηερληθή ηνπ πεξηγξαθή, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο 

θαη θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρψξα εθηφο Δ.Δ., δήισζε 

ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο) αγνξά (εο) θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη, ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη πίλαθα πειαηψλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο, είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή 

ηνπο πξνζθνξά ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην 

έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή 

ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE. 

5.α. Δηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαληαη λα δεηνχλ απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξνπλ.                                     .  

β. ηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ε αλσηέξσ δήισζε, ν 

πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία 

δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη 

πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, 

ΑΔΑ: 9667469ΗΖΞ-Κ0Κ





21 

 

ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ 

επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο 

ή ν επίζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ 

νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλωηέξω 

δειώζεηο ζα απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε.  

Άξζξν 9
ν 

Ρήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016. 
 

Άξζξν 10
ν
  

Πξνζθεξφκελε ηηκή – Υξφλνο παξάδνζεο 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα είδνπο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε.  ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ηα ραξηφζεκα ηεο 

χκβαζεο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, γηα ηηο εθ‟ άπαμ πξνκήζεηεο θαη σο ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηκεκαηηθέο πξνκήζεηεο. 

Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο ΦΠΑ επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην δεηνχκελν είδνο, βαξχλεη ην Ννζνθνκείν 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ : 5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο 

παξαγγειίαο απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο 
 

Άξζξν 11
ν
 

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ – Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ 

1. Διέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

2. Αλνίγνληαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο θαη αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο 

ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη απνδεθηά. 

3. Αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο 

πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο εηαηξηψλ ησλ 

νπνίσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο δελ αλνίγνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

4. Δπηιέγεηαη ε πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη‟ είδνο. 

5. πληάζζεηαη Πξαθηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ππνβάιιεηαη 

ζην .Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε. 

6 Δλεκεξψλνληαη νη απνξξηθζέληεο γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςήο ηνπο  
        

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη 

σο επνπζηψδεηο. 

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην πκβνχιην Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα πξνκεζεπηή. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα 

παξακείλεη ζην Ννζνθνκείν κέρξη ηεο πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηα 

λφκηκα ραξηφζεκα απηήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ηνπ νξίζζεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ .Γ.  Ννζνθνκείνπ, θαη ηνπ επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θπξψζεηο. 

 Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ 

επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 

ηνπ Ν. 4412/216. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 

Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ 

αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
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θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016 

Άξζξν 12
ν
 

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

Ζ παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη ηκεκαηηθά ην αξγφηεξν κέζα ζε 5 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κέζα ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηρζεί, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα  ηνπ πξνκεζεπηή. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαδνζνχλ ηα  ππφ πξνκήζεηα πιηθά κέζα ζηα ρξνληθά 

πεξηζψξηα πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ 

ηνλ λφκν θπξψζεηο. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή 

επηηξνπή κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε. ε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξσηφθνιιν θαη νξίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί ή δελ δερζεί ηελ αληηθαηάζηαζε ε επηηξνπή 

παξαιαβήο εηζεγείηαη ζην .Γ. ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη ην Ννζνθνκείν έρεη ην 

δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζην ειεχζεξν εκπφξην. Ζ δηαθνξά ηηκήο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη 

θαη φπνηα πξφζζεηε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο: Έλα έηνο κε δηθαίωκα παξάηαζεο εθ κέξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζρεηηθνύ δηαγωληζκνύ θαη όρη πέξαλ ηνπ 

ελόο (1) έηνπο 

Σε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο ζε Κεληξηθό ή Πεξηθεξεηαθό επίπεδν ν 

δηαγσληζκόο ή νη ηπρόλ ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ παύνπλ λα ηζρύνπλ 

απηνδίθαηα. 

 

Άξζξν 13
ν
 

Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

    Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ θαηαθπξσζέληνο ζπκβαηηθνχ είδνπο ζα γίλεη εληφο 3 

κελψλ κε βάζε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηνλ Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο πιήξνπο παξάδνζεο, νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζχκθσλα  κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο απφ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαη κε βάζε ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη.  

Ο αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή επηβαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ θξαηήζεηο: Φφξνο 

εηζνδήκαηνο  4% γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ. 

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016 

ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο – δειηία απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη 

παξαθξάηεζε δχν ηνηο εθαηφ(2%) επί ηεο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ 

θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3, ηνπ Ν.3580/2007). 
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Κξάηεζε ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ χςνπο 0,06%, 

0,003% ραξηφζεκν ζηελ θξάηεζε ηεο ΔΑΑΓΖΤ. θαη 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κεηαθνξηθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Ίδξπκα, επηβαξχλνπλ ηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν έγθαηξα θαη πάλησο πξηλ 

ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ γηα ηπρφλ αχμεζε ησλ ηηκψλ θάπνηνπ είδνπο. 

Άξζξν 14
ν
 

Γεκνζίεπζε – Άιινη φξνη 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ, ζηε 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ  θαη γηα αλάξηεζε  ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ: 

1) Δκπνξηθνχ – Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ  

2) Δπηκειεηεξίνπ Λέζβνπ 

3) Δκπνξηθφ χιινγν Λήκλνπ 

4) Γήκν Λήκλνπ 

5) Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λήκλνπ 

6) ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείν ζην www.limnoshospital.gr  

Καη ζηνπο Ραδηνθσληθνχο ηαζκνχο Λήκλνπ 

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνθεξχμεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Νφκνη θαη δηαηάμεηο. 

                                                                                Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ α/α   

                                                                                  

 

                                                                                       ΚΟΤΜΔΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

                                                            ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                                             

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.limnoshospital.gr/
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 2.                                                        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ – ΠΟΟΣΗΣΔ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

                                             ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ-ΠΟΟΣΗΣΔ 

 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

1 ΑΚΥΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ 1/3 Α4 ( ΜΟΝΟ) ΣΔΜΑΥΙΟ 1 

2 ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

3 ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΞΥΛΙΝΘ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

4 ΒΙΒΛΙΟ 300Φ 25Χ36 ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

5 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΡΕΑΙΩΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

6 ΒΙΒΛΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

7 ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΧΤΘΑΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

8 ΔΙΑΚΟΕΥΤΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 6 

9 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 400 

10 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΜΕ 11 ΤΥΡΕΣ ) ΣΔΜΑΥΙΟ 3500 

11 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

12 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΘΤΙΚΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

13 ΔΙΟΘΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

14 ΔΙΟΘΩΤΙΚΟ SET ΔΣ 25 

15 ΔΙΣΚΟΙ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

16 ΕΥΕΤΘΙΟ ΤΘΛ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

17 ΕΥΕΤΘΙΑ 200Φ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

18 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΟΛΛΟ 55Χ25MM ΣΔΜΑΥΙΟ 30 

19 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΕΣ ΜΙΚΕΣ ΔΣ 30 

20 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΣ 20 

21 
ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΗΕΝΤΕΣ 
ςπιραλ )17Χ25 ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

22 
ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΗΕΝΤΕΣ 
ςπιραλ )13Χ17 ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

23 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ ΕΡΙΤΑΡ. ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

24 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΡΛΑΝΟΥ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

25 ΘΘΚΘ CD ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

26 ΚΑΜΡΟΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 100 

27 ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8/20 ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

28 ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΣΔΜΑΥΙΟ 250 

29 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΓΔΜΙΓΔ 60 

30 ΚΟΛΛΑ  (βιβλ/λειο) ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

31 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 12cm ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

32 ΚΟΥΤΙΑ ΑΧΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 40 
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33 ΛΑΣΤΙΧΑ Νο 80 ΚΟΤΣΙ 8 

34 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΔΙΑ ΚΟΤΣΙ 8 

35 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΡΑΚ.(χαρτ) ΚΟΤΣΙ 8 

36 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΙ ΛΕΡΤΟΙ ΣΔΜΑΥΙΟ 60 

37 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΔΜΑΥΙΟ 80 

38 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

39 ΜΟΛΥΒΙΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 100 

40 ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

41 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 2Α (4ΑΔΑ) ΠΑΚΔΣΟ 70 

42 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 3Α ΠΑΚΔΣΟ 70 

43 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΕΣ ΠΑΚΔΣΟ 5 

44 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΚ. ΠΑΚΔΣΟ 20 

45 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΛΚ. ΤΥΡΟΥ C ΠΑΚΔΣΟ 10 

46 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΣΤΟΓΓΥΛΕΣ  ΤΥΡΟΥ CR2032 ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

47 ΝΤΟΣΙΕ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΛΑΣΤ. ΣΔΜΑΥΙΟ 250 

48 ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 1500 

49 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ5 ΣΔΜΑΥΙΟ 60 

50 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ8 ΣΔΜΑΥΙΟ 30 

51 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

52 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΡΑΝΙΝΘ ΑΧΘ 25Χ35Χ8 ΣΔΜΑΥΙΟ 70 

53 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

54 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΙΚΟΥΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

55 ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

56 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΤΙΝΟ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΣΔΜΑΥΙΟ 30 

57 ΡΙΝΕΛΑ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΔΙΑΦΟΑ ΝΟΥΜΕΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

58 ΟΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 8 

59 ΞΥΣΤΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

60 ΣΒΥΣΤΕΣ - ΓΟΜΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

61 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 5 

62 ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

63 ΣΕΛΟΤΕΪΡ ΛΕΥΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

64 ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC (ΜΡΛΕ-ΜΑΥΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) ΣΔΜΑΥΙΟ 600 

65 ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ PILOT ΣΔΜΑΥΙΟ 100 

66 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ  ΓΙΓΑΣ ΚΟΤΣΙ 25 

67 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 3 ΚΟΤΣΙ 160 

68 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 4 ΚΟΤΣΙ 140 

69 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 5 ΚΟΤΣΙ 70 

70 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο 64 ΚΟΤΣΙ 80 

71 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο126  (ΜΕΓΑΛΟ) ΚΟΤΣΙ 30 
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72 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΛΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 8 

73 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΕΣΑΙΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 8 

74 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΙΚΟ ΣΔΜΑΥΙΟ 2 

75 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚ. ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

76 ΤΑΝΙΕΣ  ΘΕΜΙΚΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

77 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 22χ35 ΣΔΜΑΥΙΟ 500 

78 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 23χ32 ΣΔΜΑΥΙΟ 1200 

79 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 25χ35 ΣΔΜΑΥΙΟ 500 

80 ΦΑΚΕΛΑ ΜΙΚΑ ΦΑΜΑΚΩΝ ΣΔΜΑΥΙΟ 12000 

81 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 20 

82 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ ΜΕΓ. ΣΔΜΑΥΙΟ 6000 

83 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123 ΡΛΑΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΔΜΑΥΙΟ 8000 

84 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΧΘΣ  ΣΔΜΑΥΙΟ 4000 

85 ΦΑΚΕΛΟΙ 18 Χ 26 ΣΔΜΑΥΙΟ 750 

86 ΦΥΛΛΑΔΑ 25χ35 300Φ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

87 ΦΥΛΛΑΔΑ ΙΓΕ *200Φ+ 25Χ35 ΣΔΜΑΥΙΟ 40 

88 ΦΥΛΛΑΔΕΣ  20χ30 *100Φ+ ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

89 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 20χ30 *200Φ+ ΣΔΜΑΥΙΟ 15 

90 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 25χ35 *100Φ+ ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

91 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  75Χ75 ΠΑΚΔΣΟ 30 

92 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  38Χ50 ΠΑΚΔΣΟ 50 

93 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  50Χ76 ΠΑΚΔΣΟ 10 

94 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ 75Χ75 ΠΑΚΔΣΟ 15 

95 ΧΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ (35 Χ 86) ΦΤΛΛΑ 8000 

96 ΧΑΤΙ ΚΙΤΙΝΟ ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ (30 Χ 48) ΦΤΛΛΑ 8000 

97 ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΦΤΛΛΑ 40 

98 ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘΣ ΣΔΜΑΥΙΟ 50 

99 ΧΑΑΚΑΣ ΔΙΑΦΑΝΘΣ  30 εκ. ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

100 ΧΑΑΚΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ  30 εκ. ΣΔΜΑΥΙΟ 10 

101 CD-DVD ΜΡΟΜΡΙΝΑ (25 ΤΕΜ) ΣΔΜΑΥΙΟ 160 
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                  3.                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εκδόηης (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 
Ημερομηνία έκδοζης : 
Προς ηην (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

 

    ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΟ ....................... ΕΤΡΩ 
1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ξεηά, 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, επζπλόκελνη απέλαληη ζαο εηο νιόθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, 
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ………………….. θαη νινγξάθσο ………………………………... 
ππέξ ηεο εηαηξείαο …………………..……………ή ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ 
εηαηξεηώλ α)………………..………..β)…………………………… θιπ, αηνκηθά θαη γηα θάζε κία 
από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο 
σο κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο από 
……/……/………… ζύκβαζεο πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκό ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο 
……/……/……… κε αληηθείκελν ην Έξγν : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ….. ΣΟΤ Γ. Ν. 
……………..………», ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξ. ……./….……. δηαθήξπμε ζαο. 
2. Παξαηηνύκαζηε ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο 
από ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο όισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθόκε θαη 
ησλ κε πξνζσπνπαγώλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 
862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, όπσο θαη από ηα δηθαηώκαηα καο πνπ ηπρόλ 
απνξξένπλ από ηα άξζξα απηά.  
3. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα 
καο γλσζηνπνηήζεηε, όηη ε (εηαηξεία) …………..…………………. δελ εθπιήξσζε ηελ 
ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειώλνπκε όηη 
αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή, ηελ ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο 
νπνηαδήπνηε από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο, ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ζαο θαη εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. 
4.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππόςε εγγύεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδόηεζε ή ελέξγεηα 
ζπγθαηάζεζεο ηεο (εηαηξείαο)...................................... νύηε ζα ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε 
ηπρόλ έλζηαζε ή επηθύιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ 
κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε. 
5.  αο δειώλνπκε αθόκε όηη  ε ππόςε εγγύεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρύ κέρξη λα 
επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο όηη καο 
απαιιάζζεηε από ηελ ππόςε εγγύεζε. Μέρξη ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ 
άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα 
παξαηαζεί εθόζνλ δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
6.  ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ θόξησζεο - παξάδνζεο ησλ εηδώλ, ν 
πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιόγσο ην ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγύεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπόηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ 
παξαηεηλόκελνο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο ζα είλαη κεγαιύηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ 
κήλα από ηε λέα εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ εηδώλ. 
7.  Βεβαηνύκε όηη όιεο νη ηζρύνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 
ρνξεγεζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην 
όξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
8. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
 

           4.                                              ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ  

ΤΜΒΑΗ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
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πκβαηηθνύ Πνζνύ ……………….………… €    (κε ΦΠΑ)              

Αξηζκόο :   ………………………..                                      

πκβαηηθό Πνζό (νινγξάθωο) :   ……………………………………………………………                                         

Αλάδνρνο  :   ………………………………………………………………..                           

Δίδνο  :    ……………………………………………………………….                      

Τπεξεζία  :    Γεληθό Ννζνθνκείν ………….……………… 

ήκεξα ηελ ….... ηνπ κελφο ………………….. ηνπ έηνπο 

………………………………….……...  (……), ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ …………………., ζηελ νδφ ………………, αξηζκφ …….. ΣΚ 

………… – ………….., νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη  α) Σν ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία 

«Γεληθφ Ννζνθνκείν ……………………» (ζην εμήο θαινχκελν ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ή 

ΦΟΡΔΑ) πνπ εδξεχεη ζηελ ……………………. ζηελ νδφ ……………….., αξηζκ 

…….., ΣΚ …………, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 

απφ ηνλ θ. …………………..………, Αλαπι. Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ  

θαη β) Σελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……..………………….. θαη ηνλ δηαθξηηηθφ 

ηίηιν …………………………… (ζην εμήο θαινπκέλε ΑΝΑΓΟΥΟ) πνπ εδξεχεη 

ζηελ ………………………… , νδφο ………….……..…, αξηζκ. ….. ΣΚ ……., ηει. : 

……..………..…….., fax : …….………….…., έρεη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(Α.Φ.Μ.) ……….………….., ππάγεηαη ζηελ ΓΟΤ …….……………….., θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 

………..………………….,  ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 
 

Σελ ……/..…./………. κε βάζε ηε Γηαθήξπμε …../….…. (αλαθέξνληαη θαη ηπρφλ 

αλαθνηλψζεηο ηξνπνπνίεζήο ηεο) δηελεξγήζεθε δεκφζηνο αλνηρηφο δηαγσληζκφο κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο,  πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ………………… € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

ηνλ δηαγσληζκφ απηφ ζπκκεηείραλ νη εηαηξείεο  

1. …………. 

2. ………….  

3. …………. 

4. …………. 

5. ………….θιπ   θνθ  

Ζ πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαηαηέζεθε κε αξ πξση ………./…..-….-………. θαη 

ην πεξηερφκελφ ηεο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο. 
 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ, θαηαθπξψζεθαλ κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

……/…..- ….- …….. απφθαζε ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ θαη αλαθνηλψζεθαλ κε ηελ 

ππ‟ αξ. ……/.…..-. …- …… αλαθνίλσζε απηνχ, ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο 

«…………………….…….……....», φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην 1ν άξζξν θαη 

ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 
 

Ύζηεξα απφ απηφ ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ αλαζέηεη ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε, κε ηνπο 

θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ 
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Σν είδνο πξνκήζεηαο, ε πνζφηεηα, ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ν θνξέαο γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη απηφ, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : 

ΔΙΓΟ   Σεκάρηα ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ζε €……….…….… 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

.............. …… (Πιήξεο επσλπκία ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ είδνπο) 

  

………….…………. 

……………… 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ   

………….…………. 

 

ΦΠΑ …..%  

……………….……. 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ, κε ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

 

……………..……… 
 

Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ ……………………………………….…………………………..…………… 

επξψ (…………...…. €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηξίηνπο 

(…….%), ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 4%  θαη ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α (…….%).   

Ζ σο άλσ ηηκή λνείηαη γηα παξάδνζε ( ηκεκαηηθά)  ηνπ αλσηέξσ είδνπο, κε επζχλε, 

κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζηνλ ρψξν ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ γηα ην 

νπνίν πξννξίδεηαη, θαη πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ είδνπο, ηα έμνδα κεηαθνξάο  

πεξηιακβάλεη δε επί πιένλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηνλ 

αλαινγνχληα ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε  ........ /….-….-…….... θαη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΣΟΠΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

                      Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη πεξηνδηθά ζην ρψξν ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ δηαθήξπμε, αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ 

εληνιήο. Σν Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ 

πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.   

                    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ζα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ κεηαθνξά ζην ρψξν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο, 

κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. Ζ  πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ 

εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε Γ ηνπ θνξέα.  

                      Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΛΖΜΝΟΤ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. 

ΛΖΜΝΟΤ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/4 απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ηα είδε δελ 

παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ κέρξηο 

έθδνζεο απφθαζεο ζρεηηθήο κε ηελ αηηεζείζα παξάηαζε άζρεηα εάλ ην αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ 

ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα 

παξάηαζεο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδψζεη 

ηα είδε. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο φπσο πεξηέρνληαη ζηε δηαθήξπμε, θαη νη νπνίεο είλαη απνιχησο 

ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΑΡΘΡΟ  4ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ Πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππν πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ, ζα βαξχλεη δε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  

Ζ δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, νη 

νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο : 

 Φφξνο εηζνδήκαηνο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ (άξζξν 55 

Ν.2238/1994, ΦΔΚ 151Α). 

 ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο – δειηία απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη 

παξαθξάηεζε δχν ηνηο εθαηφ(2%) επί ηεο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ΦΠΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ (ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν.3580/2007). 

 Κξάηεζε 0,07% ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16 (ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ ηεο θξάηεζεο 

παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ζην φλνκα 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αξρήο θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ε 

δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηελ Αξρή ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ 

εηδηθφ θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Ζ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηε ζπκβαηηθή αμία ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ 

πξνκεζεχηξηα ζην Γεκφζην Σακείν ζχκθσλα κε ηηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΔΓΓΤΖΔΗ - ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

                      Ο ΑΝΑΓΟΥΟ θαηέζεζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ππ΄ αξηζκ ……….., 

πνζνχ ………………….€  ηεο Σξάπεδαο …………..…………. .. – Καηάζηεκα 

…………..…… , ην νπνίν θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πξνκήζεηαο πξν ΦΠΑ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο.  

                      Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή 

ηεο θαη ζα απνδνζεί ζηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κεηά ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

                      Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ 

ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΡΖΣΡΔ 

                    ε πεξίπησζε απφξξηςεο φισλ ή κέξνπο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ππνρξενχηαη ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο, 

επηβαξπλφκελνο κε ηε ζρεηηθή δαπάλε, πέξαλ θαη ησλ ηπρψλ άιισλ επηβαξχλζεσλ 

πνπ ζα ππάξρνπλ. 

                    ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο, ε Δπηηξνπή ζα ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

ζην νπνίν ζα αλαγξάθεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη ην νπνίν ζα ππνβάιιεη ζην 
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Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε θαη επηβνιή ησλ εηο ηελ παξνχζα πξνβιεπνκέλσλ  

θπξψζεσλ θαηά ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. 

                   ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ δελ αληηθαηαζηήζεη ην 

απνξξηθζέλ είδνο εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζ‟ απηφλ 

ηεο απφξξηςεο, ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα ηα πξνκεζεπηεί απφ ην ειεχζεξν 

εκπφξην θαη λα θαηαινγίζεη ηελ δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. 

                   ε πεξίπησζε πνπ ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ παξαδίδεη κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ εληφο ηνπ νπνίνπ, θαηά ηελ παξνχζα, έπξεπε λα παξαδψζεη ή έπξεπε λα 

αληηθαηαζηήζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, εθηφο ησλ άιισλ 

ζηελ παξνχζα επηβαξχλζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Η. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ ρξφλνπ εληφο ηνπ νπνίνπ έπξεπε 

λα παξαδψζεη, πνζφ ίζν κε ην 2,5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

ΗΗ. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 

εθπξφζεζκα 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 

ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ 

               ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ 

ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Ζ 

παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε 

δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

                 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηάζεζε 

γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή άιινη 

ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

               ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμε 

ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή 

έιεμε ν παξαηαζείο  θαηά ηα άλσ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδψζεη ην είδνο. 

               Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηεζεί κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα ηελ  δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ 

ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή 

ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

                Με απφθαζε ηνπ Γ.. ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ  εθφζνλ δελ 

παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε.  

             Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο εθ‟ φζνλ ηα είδε δελ θνξηψζεθαλ ή παξαδφζεθαλ 

ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Σν βάξνο ηεο απνδείμεσο ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ην θέξεη ν πξνκεζεπηήο. Με ηελ 
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απφθαζε  θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηελ ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ 

παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο 

νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο είδνπο γίλεηαη δεθηή. 

                      ηνλ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη 

παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ή θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ 

ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε 

θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξν-

θαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην 

επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη 

ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ Ν.4412/2016  θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 74. 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο δελ επηηξέπεηαη κεηά ηε ζχλαςή ηεο, 

εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Οπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ηεο χκβαζεο 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΛΖΜΝΟΤ, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε 

ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. Ζ απφθαζε ηεο Α.Α. κε ηελ νπνία ζπλαηλεί 

ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.  

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Ζ ελ ιφγσ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ θαη ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ 

ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα 

είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ παξνχζα χκβαζε, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ……../…..….. θαη ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο …../…….... θαζψο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, 

ησλ νπνίσλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ έιαβε γλψζε θαη δέρζεθε απηνχο αλεπηθχιαθηα, ζε 

ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο φξνπο ηεο  δηαθήξπμεο   …./………..  θαη ηελ πξνζθνξάο ηνπ.  
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Ζ παξνχζα χκβαζε, αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίνλ ην Ννζνθνκείν έιαβε 

δχν αληίγξαθα, ελψ ην ηξίην έιαβε ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

              ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                           ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

           

 

 

 

 

 

5.                                              ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ. 
Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
περιγραφισ. Στο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ 
ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων ςε ςχζςθ με τα 
αναφερόμενα ςτθν παροφςα περιγραφι. 
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι παράγραφο προσ 
παράγραφο. 

  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ   ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α Πεξηγξαθή Δίδνπο ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΑΚΥΛΙΚΟ ΣΤΑΝΤ 1/3 Α4 ( ΜΟΝΟ) ΝΑΙ     

2 ΑΡΟΣΥΑΡΤΙΚΟ ΝΑΙ     

3 ΒΑΣΘ ΘΜΕΟΛΟΓΙΟΥ ΞΥΛΙΝΘ ΝΑΙ     

4 ΒΙΒΛΙΟ 300Φ 25Χ36 ΝΑΙ     

5 ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΕΚΡΕΑΙΩΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΝΑΙ     

6 ΒΙΒΛΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΝΑΙ     

7 ΔΑΚΤΥΛΟΒΕΧΤΘΑΣ ΝΑΙ     

8 ΔΙΑΚΟΕΥΤΘΣ ΝΑΙ     

9 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΝΑΙ     

10 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΜΕ 11 ΤΥΡΕΣ ) ΝΑΙ     

11 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ     

12 ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΘΤΙΚΑ ΝΑΙ     

13 ΔΙΟΘΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΝΑΙ     
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14 ΔΙΟΘΩΤΙΚΟ SET ΝΑΙ     

15 ΔΙΣΚΟΙ ΓΑΦΕΙΟΥ ΝΑΙ     

16 ΕΥΕΤΘΙΟ ΤΘΛ ΝΑΙ     

17 ΕΥΕΤΘΙΑ 200Φ ΝΑΙ     

18 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΟΛΛΟ 55Χ25MM ΝΑΙ     

19 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΕΣ ΜΙΚΕΣ ΝΑΙ     

20 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΑΙ     

21 
ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΗΕΝΤΕΣ ςπιραλ 
)17Χ25 ΝΑΙ     

22 
ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΑΦ. ΜΕΣΑΙΟ ΒΙΒΛ.(ΑΤΗΕΝΤΕΣ ςπιραλ 
)13Χ17 ΝΑΙ     

23 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΓΥΙΣΤΑ ΕΡΙΤΑΡ. ΝΑΙ     

24 ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ ΜΘΝΙΑΙΑ ΡΛΑΝΟΥ ΝΑΙ     

25 ΘΘΚΘ CD ΝΑΙ     

26 ΚΑΜΡΟΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΝΑΙ     

27 ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8/20 ΝΑΙ     

28 ΚΛΑΣΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 8/32 ΝΑΙ     

29 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΑΣ ΝΑΙ     

30 ΚΟΛΛΑ  (βιβλ/λειο) ΝΑΙ     

31 ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 12cm ΝΑΙ     

32 ΚΟΥΤΙΑ ΑΧΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΝΑΙ     

33 ΛΑΣΤΙΧΑ Νο 80 ΝΑΙ     

34 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΑΔΙΑ ΝΑΙ     

35 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΡΑΚ.(χαρτ) ΝΑΙ     

36 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΑΝΕΞΙΤΘΛΟΙ ΛΕΡΤΟΙ ΝΑΙ     

37 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΑΙ     

38 ΜΑΚΑΔΟΟΙ ΥΡΟΓΑΜΜΙΣΘΣ ΝΑΙ     

39 ΜΟΛΥΒΙΑ ΝΑΙ     

40 ΜΟΛΥΒΟΘΘΚΘ ΝΑΙ     

41 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 2Α (4ΑΔΑ) ΝΑΙ     

42 ΜΡΑΤΑΙΕΣ 3Α ΝΑΙ     

43 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΗΟΜΕΝΕΣ ΝΑΙ     

44 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΚ. ΝΑΙ     

45 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΛΚ. ΤΥΡΟΥ C ΝΑΙ     

46 ΜΡΑΤΑΙΕΣ ΣΤΟΓΓΥΛΕΣ  ΤΥΡΟΥ CR2032 ΝΑΙ     

47 ΝΤΟΣΙΕ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΛΑΣΤ. ΝΑΙ     

48 ΝΤΟΣΙΕ  ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΑΙ     

49 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ5 ΝΑΙ     

50 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ Κ8 ΝΑΙ     

51 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΝΑΙ     
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52 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΡΑΝΙΝΘ ΑΧΘ 25Χ35Χ8 ΝΑΙ     

53 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ     

54 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΙΚΟΥΣ ΝΑΙ     

55 ΝΤΟΣΙΕ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΝΑΙ     

56 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΤΙΝΟ ΜΕ ΚΟΔΟΝΙ ΝΑΙ     

57 ΡΙΝΕΛΑ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΔΙΑΦΟΑ ΝΟΥΜΕΑ ΝΑΙ     

58 ΟΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΝΑΙ     

59 ΞΥΣΤΕΣ ΝΑΙ     

60 ΣΒΥΣΤΕΣ - ΓΟΜΕΣ ΝΑΙ     

61 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΝΑΙ     

62 ΣΕΛΟΤΕΙΡ ΝΑΙ     

63 ΣΕΛΟΤΕΪΡ ΛΕΥΚΟ ΝΑΙ     

64 ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ BIC (ΜΡΛΕ-ΜΑΥΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ) ΝΑΙ     

65 ΣΤΥΛΟ ΤΥΡΟΥ PILOT ΝΑΙ     

66 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ  ΓΙΓΑΣ ΝΑΙ     

67 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 3 ΝΑΙ     

68 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 4 ΝΑΙ     

69 ΣΥΝΔΕΤΘΕΣ Νο 5 ΝΑΙ     

70 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο 64 ΝΑΙ     

71 ΣΥΜΑΤΑ ΣΥΑΡΤΙΚΟΥ Νο126  (ΜΕΓΑΛΟ) ΝΑΙ     

72 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ     

73 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΕΣΑΙΟ ΝΑΙ     

74 ΣΥΑΡΤΙΚΟ  ΜΙΚΟ ΝΑΙ     

75 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚ. ΔΕΜΑΤΩΝ ΝΑΙ     

76 ΤΑΝΙΕΣ  ΘΕΜΙΚΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘΣ ΝΑΙ     

77 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 22χ35 ΝΑΙ     

78 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 23χ32 ΝΑΙ     

79 ΦΑΚΕΛΑ ΚΙΤΙΝΑ 25χ35 ΝΑΙ     

80 ΦΑΚΕΛΑ ΜΙΚΑ ΦΑΜΑΚΩΝ ΝΑΙ     

81 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΝΑΙ     

82 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ ΜΕΓ. ΝΑΙ     

83 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123 ΡΛΑΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΑΙ     

84 ΦΑΚΕΛΟΙ  ΛΕΥΚΟΙ  Νο 123 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΧΘΣ  ΝΑΙ     

85 ΦΑΚΕΛΟΙ 18 Χ 26 ΝΑΙ     

86 ΦΥΛΛΑΔΑ 25χ35 300Φ ΝΑΙ     

87 ΦΥΛΛΑΔΑ ΙΓΕ *200Φ+ 25Χ35 ΝΑΙ     

88 ΦΥΛΛΑΔΕΣ  20χ30 *100Φ+ ΝΑΙ     

89 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 20χ30 *200Φ+ ΝΑΙ     

90 ΦΥΛΛΑΔΕΣ 25χ35 *100Φ+ ΝΑΙ     
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Ονοματεπϊνυμο-υπογραφι/ ςφραγίδα ςτισ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων 

 

 

                 6.                                                            ΡΑΑΤΘΜΑ  Ε 

             ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *3202+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *81400+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Λιαράκοσ Ιωάννθσ+ 

- Τθλζφωνο: *2254350129+ 

- Θλ. ταχυδρομείο: *promithiongnlimnou@gmail.com] 

91 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  75Χ75 ΝΑΙ     

92 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  38Χ50 ΝΑΙ     

93 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΙΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΑ  50Χ76 ΝΑΙ     

94 ΧΑΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΣ 75Χ75 ΝΑΙ     

95 ΧΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ (35 Χ 86) ΝΑΙ     

96 ΧΑΤΙ ΚΙΤΙΝΟ ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΩΝ (30 Χ 48) ΝΑΙ     

97 ΧΑΤΙ ΓΚΟΦΕ ΝΑΙ     

98 ΧΑΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΙΘΜΟΜΘΧΑΝΘΣ ΝΑΙ     

99 ΧΑΑΚΑΣ ΔΙΑΦΑΝΘΣ  30 εκ. ΝΑΙ     

100 ΧΑΑΚΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ  30 εκ. ΝΑΙ     

101 CD-DVD ΜΡΟΜΡΙΝΑ (25 ΤΕΜ) ΝΑΙ     
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- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : *limnoshospital.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *Ανοικτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια Ειδϊν Γραφικισ Υλθσ (CPV 

30192700-8, Γραφικι φλθ)] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΜΘΜΑΤΑ+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *……+ 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ» iii  ι προβλζπει τθν 

εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 
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*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 

ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, και ςε κάκε 

περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 

μζροσ V.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ 

ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να 

τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν; 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 

εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 

οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

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

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
vii

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου xv  το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 
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γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 
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*……+ *……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια xxx  κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 

ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 

εξισ xxxiii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 

που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  για τον 

αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 

εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 

διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 

περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που 

ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο 

*…................................…+ 
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οικονομικόσ φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ xxxiv  που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι 

πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν 

ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxv -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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                                                             Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 

διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvi, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 

ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxvii: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό 

ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσxxxviii, ιδίωσ 

τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 

διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 

τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
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α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν και/ι  

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

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

 

β) *……+ 

6) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 

τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

7) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 

του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 

διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία 

τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

8) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 

τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

9) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

10) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 

υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 

οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 

προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα 

οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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αναφζρετε:  

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxl. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι εί 

                                                           
i
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

ii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, 

ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 

απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 
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43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iii

 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
iv
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vi
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ 

ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη 

ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλόηεηεο.” 
vii

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
viii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 
ix

 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 
x
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 

(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ 

Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xi

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 

ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiii

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xv

 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
xvi

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xx

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
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ιήθζεθαλ.  
xxi

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
xxii

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 

ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxiv

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxv

 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvi

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxvii

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxviii

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxix

 Πξβι άξζξν 48. 
xxx

  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxi

 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 

επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
xxxii

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από 

νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα απηό. 
xxxiii

  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
xxxiv

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxv

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxvi

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 
xxxvii

 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν 

δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
xxxviii

 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 
xxxix

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xl

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, 

ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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