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Γ  Ι  Α  Κ  Η   Ρ   Τ   Ξ   Η  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ: ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ-ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΥΧΡΧΝ  ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ (CPV: 90921000-9), (Τπεξεζίεο απνιύκαλζεο θαη εμνιόζξεπζεο) 

Πξνυπνινγηζκνχ: 8.500,00 € ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ 24% 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ : 27 Μαΐνπ 2020 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ : 

1. Γηαθήξπμε 

2. Παξάξηεκα Α (Πεξηγξαθή  ππεξεζηώλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

3. Παξάξηεκα Β(Τπόδεηγκα ύκβαζεο ) 

4. Παξάξηεκα Γ (Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο ) 

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

1. Γηαθήξπμε αξηζκόο :      7/2020 
 

 

Σν Γεληθφ  Ννζνθνκείν – Κέληξν Τγείαο  Λήκλνπ  έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο 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
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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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,   

1.5 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”
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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”,  

1.18 Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

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

3
 φμφωνα 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
 φμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των 

προκθρφξεων ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

5
 Η 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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1.19  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 ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ – 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 θάησζη απνθάζεηο: 

1. Σελ αξηζκ. πξση. ΓΑΑΓ 62530/7-11-2019 (ΑΓΑ Χ7ΑΝ469Ζ2Ξ-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 

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. 14
ε
/10-6-2019  ζέκα 43

ν
 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ ησλ 

δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ Γεληθφ Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο «ΒΟΣΑΝΔΗΟ» θαη Γεληθφ 

Ννζνθνκείν – Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ (ΑΓΑ : 6ΜΦ846907Ο-ΧΞ6), κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

«Τπεξεζίεο Απνιχκαλζεο θαη Δμνιφζξεπζεο»  γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. 

Λήκλνπ θαη ησλ Π.Π.Η. θαη Π.Η. ( CPV 90921000-9), 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
     πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο, ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ 

ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ - ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ θαη ησλ Π.Π.Η. 

θαη Π.Η. (CPV: 90921000-9, Τπεξεζίεο απνιύκαλζεο θαη εμνιόζξεπζεο), ζχκθσλα κε ηελ 

                                                 
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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δηάηαμε ηνπ άξζ. 117 ηνπ Ν. 4412/16,γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – 

Κέληξνπ Τγείαο Λήκλνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 8.500,00 € 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 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ 

ΚΖΜΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 

ΧΡΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ – 

ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ 

ΛΖΜΝΟΤ 

26-5-2020      

     ΏΡΑ 15:00 κ.κ 

11-5-2020 

27-5-2020 

ΏΡΑ 13:00 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ  27 Μαΐνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε 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. 

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 

δηαγσληζκνύ. (26 Μαΐνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα έσο 15:00κ.κ , ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ) 

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

ζα επηζηξέθνληαη κε έμνδα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
Αλνηρηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ (ΚΖΜΓΖ & 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΤΠΖΡΔΗΑ) 
11-5-2020 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ηκεξνκελία: 27 Μαΐνπ 2020 

Ηκέξα: Σεηάξηε               Ώξα: 13:00 κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Σν Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 
Τπεξεζίεο απνιχκαλζεο θαη εμνιφζξεπζεο 

(Απεληφκσζε-Μπνθηνλία) 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 90921000-9 

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 8.500,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΚΑΔ 0899 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Μεληαίεο Τπεξεζίεο 

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

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ 
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

λφκηκεο θξαηήζεηο 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   

Ζ ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ-ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. πγθεθξηκέλα νη πξνζθνξέο 

πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ απνιύκαλζεο θαη εμνιόζξεπζεο (Απεληφκσζε-

Μπνθηνλία) ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Π.Π.Η. θαη Π.Η. φπσο αλαθέξνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο παξνχζαο , θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο φπσο αλαθέξνληαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο παξνχζαο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο . 

Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο:  8.500,00 € ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Η δηάξθεηα ηεο απαίηεζεο γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ αλέξρεηαη ζε Έλα (1) Έηνο 

κε Γηθαίσκα παξάηαζεο έσο θαη Έλα (1) Έηνο  κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. 

 

http://www.limnohospital.gr/
ΑΔΑ: Ω775469ΗΖΞ-ΗΟΖ
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Α/Α ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 
ΠΟΟ 

1 

Τπεξεζίεο 

απνιχκαλζεο θαη 

εμφλησζεο  

ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ -ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ 

ΥΧΡΧΝ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
---- 

 

 

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.), 

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. 

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 Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ) 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 αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία εληόο ηειεπηαίσλ 10 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, θαη 

ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

ΗΜΔΙΧΗ: 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 δειψλεηαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο,-ε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γ. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986 (Α‟75), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη έιαβαλ γλώζε ησλ 

όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

ΑΔΑ: Ω775469ΗΖΞ-ΗΟΖ
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Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο 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 

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 βεβαίσζε 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 κόλν πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ Τπεξεζηώλ. 

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 άιισλ ΦΟΡΔΧΝ 

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. 
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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.  

 

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-
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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). 

Β) Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

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 ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα. 

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 παξάπησκα; 

4. Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
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5. Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ 

(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 ρσξίο 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 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. 
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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 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 
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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 : 

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 

πκκόξθσζεο.  

     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 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

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

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σν ζχλνιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε 

ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

Άξζξν 5 

Δγγπήζεηο 

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

εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε, 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. 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 

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) 
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                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. 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 
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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 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 ππεξεζηψλ, 

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 
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αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη 

κε ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

3
νλ

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

α) ΚΑΣΑΣΑΖ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ΜΔ ΣΗΜΖ ηεο θάζε ππεξεζίαο θαη κνλάδα 

ηηκνιφγεζεο ηεο 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. 

 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. 
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 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ.  

 Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξόλνο θαη λα επηηαρύλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρσξίο δηάθξηζε 

ζηαδίσλ/θάζεσλ (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
 

Πξνζθεξφκελε ππεξεζία 

ηελ Πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ρσξηζηά κε ηελ νλνκαζία ηεο, 

πνζφηεηα, ηελ αλαιπηηθή ηερληθή ηεο πεξηγξαθή. 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, απνξξίπηεηαη σο 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. 
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Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, 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. 

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. 

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, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
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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 παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλαιφγσο ησλ αηηήζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηνλ ρψξν 

πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα  ηνπ πξνκεζεπηή. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ κέζα ζηα εχινγα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θπξψζεηο. 

Υξφλνο ηζρχνο ζχκβαζεο Έλα έηνο κε δηθαίσκα παξάηαζεο εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ 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.  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

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

Ο αλάδνρνο θαηά ηελ πιεξσκή επηβαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ θξαηήζεηο:  

I. Φφξνο εηζνδήκαηνο  8% γηα ηελ παξνρή πεξεζηψλ. 

II. ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο – δειηία απνζηνιήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε 

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

παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ(Τπέξ ςπρηθήο πγείαο)( ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν.3580/2007 ). 

III. Κξάηεζε ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ν. 4412/2016 (Α' 147) 

“Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  χςνπο 0,07 %,  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.  

IV. Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη 

κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ . Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ  ΟΓΑ αληίζηνηρα. 

V. Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06%. Δθαξκφδεηαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηζρχνπλ, απφ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

ή θεληξηθή αξρή αγνξψλ αλεμαξηήησο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Καηαιακβάλεη 

φιεο ηηο ζπκβάζεηο αλεμαξηήηνπ πνζνχ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηά ηελ 

22.03.2017(Ν.4412/2016 ΦΔΚ147Α Άξζξν 350, Κ.Τ.Α. 1191/2017 – ΦΔΚ969Β) 

VI.  Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη 

κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ . Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ  ΟΓΑ αληίζηνηρα. 
 

Άξζξν 14
ν
 

Γεκνζίεπζε – Άιινη φξνη 

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

γηα αλάξηεζε  ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ: 
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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                                             

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  (Πεξηγξαθή  ππεξεζηώλ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

-        Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε θάζε θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ φπνηνπ έθηαθηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζίαο παξαζίησλ πξνθχςεη ρσξίο 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε αλάινγεο δξάζεηο ειέγρνπ ζηα Πνιπδχλακα 

Πεξηθεξεηαθά  Ηαηξεία Μνχδξνπ θαη Αγίνπ Δπζηξαηίνπ θαη ζηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πνπ είλαη ηα εμήο Κνληνπνπιίνπ,  Πνξηηαλνχ, Αηζηθήο. 

- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη αλά δίκελν έθζεζε πεπξαγκέλσλ, πξσηφθνιια 

παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ, θαζψο 

θαη θαηφςεηο ησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο κε επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά 

έιεγρν. 

- Όιεο νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ ζην 

αληηθείκελν επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη θαη εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά. 

- Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη 

δηαθξηηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη. 

- Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε εξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ εξγνιάβνπ. 

- Ο εξγνιάβνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν. 

- Ο εξγνιάβνο λα θαηαζέηεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

2. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ  

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη λα θαιχπηνπλ ηνπο 

παξαθάησ φξνπο: 

http://www.limnoshospital.gr/
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- Γηαζέηνπλ άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, 

εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ, ηελ νπνία ζα 

επηζπλάςεη ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα. 

- Γηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO γηα παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ 

παξαζίησλ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί καδί κε ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο. 

- Γηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

- Μπνξνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ έξγσλ θαηαπνιέκεζεο παξαζίησλ 

ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρψξν κεγάινπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

- Απαζρνινχλ ηνπο θαηάιιεινπο επηζηήκνλεο σο κφληκν πξνζσπηθφ κε εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν. 

- Γηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε 

πξφζσπα ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ. 

Η ΜΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΧΝ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΤΝΔΠΑΓΔΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ 

ΣΗΝ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

 

3. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

Σν Γ.Ν.-Κ.Τ. Λήκλνπ θαηαιακβάλεη ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 10.600 η.κ. θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπο θάησζη ρψξνπο: Δμσηεξηθά Ηαηξεία, Μηθξνβηνινγηθφ, Αθηηλνινγηθφ, Σξάπεδα Αίκαηνο, 

Υεηξνπξγεία, Φπζηθνζεξαπεπηήξην, ηνπαιέηεο, κπάληα, εμσηεξηθέο-εζσηεξηθέο ζθάιεο, δηάδξνκνη, 

φξνθνη, ζάιακνη αζζελψλ, γξαθεία Ηαηξψλ, Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, Σερληθή Τπεξεζία, 

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο, θιηκαθνζηάζην, καγεηξείν, απνζήθεο, απνδπηήξηα, πιπληήξηα, γξαθεία 

πξνζσπηθνχ, εθεκεξία Ηαηξψλ, πξψηνο φξνθνο παιαηνχ θηεξίνπ – Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά 

Ηαηξεία θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία (Κνληνπνπιίνπ, Πνξηηαλνχ θαη Αηζηθήο). 

4. ΚΔΤΑΜΑΣΑ 

Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη: 

- Να είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

- Να έρνπλ θαηαηεζεί νη άδεηεο ηνπο ζην λνζνθνκείν 

- Να έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηεζλψλ θαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 

- Να είλαη άνζκα, αηνμηθά θαη εληειψο αθίλδπλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην λνζνθνκείν, 

ηνπο αζζελείο, ηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο επηζθέπηεο 

- Να κελ είλαη βιαπηηθά ζηα ηξφθηκα, ζηα ζθεχε θαζψο επίζεο θαη ζηνλ πάζεο θχζεσο 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

- Σα κέζα εθαξκνγήο λα κε ιεηηνπξγνχλ κε έθιπζε ζεξκφηεηαο ή εθπνκπή βιαβεξήο γηα ηελ 

πγεία αθηηλνβνιίαο, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ έθξεμεο, ππξθαγηάο θαη αηπρεκάησλ 

- Να είλαη απνηειεζκαηηθά θαη λα κε ιεξψλνπλ ηνπο ηνίρνπο 

- Να αλαθέξνληαη ξεηά ηα νλφκαηα ησλ ζθεπαζκάησλ θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπο λα 

ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ λέσλ ζθεπαζκάησλ 

 

5. ΔΡΓΑΙΔ 
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ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

- Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη άκεζα λα εγθαηαζηήζεη δίθηπν δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ 

κπνθηνλίαο ηθαλφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη δνισκαηηθνί 

ζηαζκνί ζα πξέπεη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ρξήζεο (θιεηδί). Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ 

δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε Σερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. 

- Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκπαγή, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο φπνηαο θαηαλάισζεο ελφο γεχκαηνο θαη λα 

απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά ηνπο. 

- Ο έιεγρνο ησλ δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζθεπαζκάησλ 

ηξσθηηθνθηνλίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ ειάρηζην κία θνξά ην δίκελν. 

- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη αξηζκεκέλεο ηηο ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο. 

Μεηά ηηο εθαξκνγέο κπνθηνλίαο ζα πξέπεη εγγξάθσο λα ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν γηα ηηο 

παξαηεξνχκελεο θαηαλαιψζεηο αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ. 

- Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληηθαζηζηά άκεζα ηνπο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο κπνθηνλίαο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ αζθάιεηα ρξήζεο. Σν είδνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ζηε Σερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. 

- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί θάζε δχν κήλεο ην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απεληφκσζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

- Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ςεθαζκνχ πνπ γίλεηαη ζε ζαιάκνπο αζζελψλ 

φηαλ απαηηεζεί, δηαδξφκνπο, βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηνπαιέηεο, θξεάηηα, γξαθεία, 

εξγαζηήξηα, ππφγεηα, θεληξηθέο απνρεηεχζεηο, ιεβεηνζηάζηα, κεραλνζηάζηα, πξναχιηνπο 

ρψξνπο, ρψξνπο ζπιινγήο ζθνππηδηψλ θ.α. 

- Δθαξκνγή ηξνθνειθπζηηθνχ δνιψκαηνο gel πνπ γίλεηαη ζε ρψξνπο φπσο καγεηξεία, 

θνπδίλα. 

- Όια ηα εληνκνθηφλα θαη ηα gel πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα είλαη άνζκα, εγθεθξηκέλα απφ 

ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα 

δειηία αζθαιείαο θαη λα έρνπλ ηε ρακειφηεξε ππνιεηκκαηηθή δξάζε. 

- Ζ εθαξκνγή ζα γίλεηαη κία θνξά αλά δχν κήλεο ή θαη ζπρλφηεξα αλ θξίλεηαη απαξαίηεην 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην ρψξν θαη ζα ξπζκίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

- Ο ςεθαζκφο δε ζα πξέπεη λα πξνθαιεί δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ρεκηθή 

κφιπλζε ζηα ηξφθηκα. Δπίζεο δε ζα πξέπεη λα εθζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ 

λνζειεπφκελσλ αζζελψλ, ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

- Δπηπξφζζεηε αληηκεηψπηζε φπνησλ πξνζβνιψλ απφ άιια παξάζηηα (ςχιινπο, θνξηνχο θ.α.) 

θαζψο θαη απφ εξπεηά (π.ρ. θίδηα) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ 

δηελεξγεί θαη λα δηαηεξεί αξρείν ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εληφκσλ. 

 Κάζε δύν κήλεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο, πεξηκεηξηθά 

ησλ θηεξίσλ θαη ζε θξίζηκα ζεκεία ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ηπηάκελσλ εληόκσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ  

ΤΜΒΑΗ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

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

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

πκβαηηθό Πνζό (νινγξάθσο) :   ……………………………………………………………                                         

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. 
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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 ΣΖ ΤΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Σν είδνο πξνκήζεηαο, ε πνζφηεηα, ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη ν θνξέαο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη 

απηφ, νξίδνληαη σο θαησηέξσ : 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ζε €  

………….…….… 

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

πξνζθεξόκελνπ είδνπο) 

  

 

………….………. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ   

………….…………. 

ΦΠΑ 24%  

……………….……. 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ, κε ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

 

……………..……… 

 

Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξαπάλσ παξνρή ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

……………………………………….…………………………..…………… επξψ (…………...…. 

€) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηξίηνπο (…….%), ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 8%  θαη 

ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α (24%).   

Ζ σο άλσ ηηκή λνείηαη γηα παξάδνζε ( ηκεκαηηθά)  ηεο αλσηέξσ παξνρήο ππεξεζηψλ, 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. 
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ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

φπσο πεξηέρνληαη ζηε δηαθήξπμε, θαη νη νπνίεο είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΑΡΘΡΟ  4ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ Πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 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 : 

I. Φφξνο εηζνδήκαηνο  8% γηα ηελ παξνρή πεξεζηψλ. 

II. ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο – δειηία απνζηνιήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε 

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

παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ(Τπέξ ςπρηθήο πγείαο)( ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Ν.3580/2007 ). 

III. Κξάηεζε ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ν. 4412/2016 (Α' 147) 

“Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  χςνπο 0,07 %,  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.  

IV. Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη 

κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ . Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ  ΟΓΑ αληίζηνηρα. 

V. Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,06%. Δθαξκφδεηαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηζρχνπλ, απφ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

ή θεληξηθή αξρή αγνξψλ αλεμαξηήησο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Καηαιακβάλεη 

φιεο ηηο ζπκβάζεηο αλεμαξηήηνπ πνζνχ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηά ηελ 

22.03.2017(Ν.4412/2016 ΦΔΚ147Α Άξζξν 350, Κ.Τ.Α. 1191/2017 – ΦΔΚ969Β) 

VI.  Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη 

κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ . Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ  ΟΓΑ αληίζηνηρα. 

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 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) 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΡΖΣΡΔ 

                    ε πεξίπησζε απφξξηςεο φισλ ή κέξνπο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, γηα νπνηνδήπνηε 

ιφγν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζή 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 Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

έγθξηζε θαη επηβνιή ησλ εηο ηελ παξνχζα πξνβιεπνκέλσλ  θπξψζεσλ θαηά ηνπ Αλάδνρνπ. 
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                   ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 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 Αλάδνρν. 

                   ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 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 ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

               ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηην-

ινγεκέλε 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 Αλάδνρν 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 αλάδνρν 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. 

               Ο Αλάδνρνο 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 νινθιεξσζεί ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

               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 Ο Αλάδνρνο 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 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 Αλάδνρν 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 
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είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. 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 ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

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.  

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 Αλάδνρνο. 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

              ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                   ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ. 
Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ περιγραφισ. το 
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. 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

 

 

Ονοματεπϊνυμο-υπογραφι/ ςφραγίδα ςτισ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων 

 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ-
ΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 

1 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 

Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
  

2 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο 

φπνηεο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν πηζηνπνηήζεηο  

φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη ζην 

Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 
  

3 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη  λα παξέρεη 

ππεξεζίεο  απνιχκαλζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

ηνπ Γ.Ν.- Κ.Τ. Λήκλνπ θαζψο θαη ησλ Π.Π.Η. 

θαη Π.Η.  φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 

  

4 Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

 

 

  

5 Απεληφκσζε-Μπνθηνλία ησλ ρψξσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α΄(Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο)  ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ κάτω των ορίων των οδηγιϊν 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παροχή πληροφοριϊν δημοςίευςησ ςε εθνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατή η αδιαμφιςβήτητη 

ταυτοποίηςη τησ διαδικαςίασ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ: 

Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα)/ αναθζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Τγείασ Λιμνου+ 

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

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *81400+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Μιχζλθ Ουρανία] 

- Σθλζφωνο: *2254350129+ 

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

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : *limnoshospital.gr] 

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

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

CPV): *υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν παξνρή ππεξεζηώλ: ΑΠΔΝΣΟΜΧΗ-

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΥΧΡΧΝ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ (CPV: 90921000-9), (Τπεξεζίεο 

απνιύκαλζεο θαη εμνιόζξεπζεο)  

-Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *…………………+ 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΤΠΗΡΕΙΕ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΔΕΝ ΤΦΙΣΑΝΣΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *7/2020] 
 

 

 

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

ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 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;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' εφαρμογθ του 

άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ  προτίιεται να αναιέςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τησ 

ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για κάιε 

υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii·

 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

·
 

6. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), 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;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη  
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νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  
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[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
xxix

, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει 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
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 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;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) 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, 

[] Ναη [] Όρη 
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β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) 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;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή 

ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ 

Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο (πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 
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αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -

θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 
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πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο 

ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά
xliv

, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δηλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε 

Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ : 

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

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii. 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ 

Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 

αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο.  

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

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ 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 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

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

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

vii
  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.” 
viii

 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.  
ix

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

xi
 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). 
xii

 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. 
xiii

 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. 
xiv

 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 ελζσκαηψζεθε 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”. 
xv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 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 (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε 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.". 
xvi

 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 ) 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx

 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 
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πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
xxi

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

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

 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).  
xxiii

 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  
xxiv

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv

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

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

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

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvii

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii

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

ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxix

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

 Πξβι άξζξν 48. 
xxxi

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

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii

 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. 
xxxiii

 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. 
xxxiv

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

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
xxxv

  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
xxxvi

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxvii

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  
xxxviii

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 
xxxix

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

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 
xl

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

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
xli

 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. 
xlii

 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 
xliii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  
xliv

 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 
xlv

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xlvi

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xlvii

 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xlviii

 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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