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ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ                   

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Ανοιχτός υνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια  

Ειδών  «ΧΨΜΙ-ΧΨΜΑΚΙΑ» 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ  

Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ  

ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΣΗ 

ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  υνολικά: 19.565,00 € εςπώ πλέον ΦΠΑ και 22.108,45 € σςμπ. 

Φ.Π.Α  13% Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ ΑΔΑ ΔΕΜΕΤΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ: 

6ΛΠΣ46907Ε-5ΞΝ   

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  1 (ένα )έτος.  

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Σακτικός Προϋπολογισμός -  KAE 1511 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

04-11-19  και ώρα 11:00:00 π.μ. τη Γραμματεία της 

Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν.Ηλείας  στη Διεφκυνςθ 
Ε.Ο. Ρφργου – Πατρών / Περιοχή υντριάδα – 27131 – Πύργος 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ: 14-11-2019 ΨΡΑ:14:30 

μ.μ Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του 

Γ.Ν.Ηλείας  στη Διεφκυνςθ Ε.Ο. Ρφργου – Πατρών / Περιοχή 

υντριάδα – 27131 – Πύργος 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων 

θα πραγματοποιηθεί την 12η/11/2019 ΚΑΙ ΨΡΑ 11:00 π.μ. στο 

Γραφείο Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του 

Γ.Ν.Ηλείας  στη Διεφκυνςθ Ε.Ο. Ρφργου – Πατρών / Περιοχή 

υντριάδα – 27131 – Πύργος 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ /ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΦΙΟ-ΚΙΛΟ 

ΠΟΟΣΗΣΕ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Όπως καθορίζεται στις  τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα Ι, 
από την ημερομηνία διαβίβασης σχετικής παραγγελίας, σε χώρο 
της Ν.Μ. Πύργου από τον Προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή  

 

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΨΝ ΕΙΔΨΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 

κρατήσεις.  

 

ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ –ΚΗΜΔΗ – ΕΗΔΗ 

- ΙΣΟΕΛΙΔΑ 

 

 

 

31/10/2019 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ                                           
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ -Νοςθλευτικι Μονάδα 
Ρφργου   

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Συντριάδα Εκνικι Οδόσ  Ρατρϊν –
(ΣΥΝΤΛΑΔΑ)Ρφργου 

Ρόλθ Ρφργοσ Θλείασ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 27131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR233 

Τθλζφωνο 2621082784 

Φαξ 2621082378 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiesgnpyr@gmail.com 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΛΩΑΝΝΑ ΗΟΥΜΡΑΚΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου θ οποία αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει 
ςτο Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

      Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ και άμεςθ πρόςβαςθ μζςω τθσ 

επίςθμθσ ιςτοςελίδασ Ν.Μ.ΡΥΓΟΥ (www.nosokomeiopyrgoy.gr), ΔΛΑΥΓΕΛΑΣ και ΚΘΜΔΘΣ 

β)       Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία τθσ Ν.Μ.Ρφργου  

γ)      Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτθ  Διεφκυνςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Ν.Μ.Ρ,  Γενικό Νοςοκομείο Θλείασ) : Ε.Ο. Ρφργου – Ρατρϊν / Ρεριοχι Συντριάδα – 
27100 – Ρφργοσ 
Τθλζφωνο : 26210-82784 Φαξ : 26210-82387  
E-mail : nosokprg@otenet.gr, promithiesgnpyr@gmail.com                                                                           

Ρλθροφορίεσ : Λωάννα Ηουμπάκθ 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ  του άρκρου 117 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Νοςθλευτικι Μονάδα Ρφργου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θλείασ, ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 και αναλυτικά για τα 
είδθ:  ΨΩΜΛ -ΨΩΜΑΚΛΑ                                                                                                                                                                                                                                                                 

Θ δαπάνθ για τθν εν γζνει ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε  1511                     

 

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

     Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια των ειδϊν ΨΩΜΛ-ΨΩΜΑΚΛΑ 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 15811100-7, 15811200-8 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ειδϊν και το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 
ποςότθτασ αυτϊν. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 19.565,00 € εςπώ πλέον ΦΠΑ και 22.108,45 € σςμπ. 

Φ.Π.Α 13% για κάλςψη των ετήσιων αναγκών τηρ Ν.Μ.Πύπγος και έωρ εξαντλήσεωρ τος οικονομικού και 

υςσικού αντικειμένος. 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 
μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό που αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ 
προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ςτθν περίπτωςθ τθσ 
μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ 
ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 
αποδοχι από τον προμθκευτι. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
τιμισ 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 
Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»  

 του Ν.4052/2013 άρκρο 14 παρ. 7 που αφορά ςτθν προςφερόμενθ τιμι θ οποία κα πρζπει να εναρμονίηεται 
με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ αυτι καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν ).  

 Του N.4496 /2017 «Τροποποίθςθ του ν. 2939/2001 για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων, προςαρμογι ςτθν Οδθγία 2015/720/ ΕΕ, ρφκμιςθ κεμάτων του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
Ανακφκλωςθσ και άλλεσ διατάξεισ».                                                                                                                                                                                      

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

Τθν υπ’αρ.36θ/21-10-19 Απόφαςθ Δ.Σ του Γ.Ν.Θλείασ για τθν Ν.Μ.Ρφργου ζγκριςθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ειδϊν ΨΩΜΛ-ΨΩΜΑΚΛΑ  προχπολογιςμοφ 19.565,00 € άνευ ΦΡΑ 22.108,45 
€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 13% .  

Τθν αρικμ.πρωτ.23407/30-10-19 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΛΡΤ46907Ε-5ΞΝ)  τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Ν.Μ.Ρφργου.  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14θ/11/2019 θμζρα ΡΕΜΡΤΘ και ϊρα 14:30μμ 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Ρφργου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θλείασ, τθν 15θ-11-19, θμζρα ΡΑΑΣΚΕΥΘ και ϊρα 11:00π.μ  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), ςφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 
57654, όπωσ ιςχφουν. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   

www.nosokomeiopyrgoy.gr 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

1. α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ……………………………………………………………………………………………………………….               

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosokomeiopyrgoy.gr/
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…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                            

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1.         θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ 

2. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ 

3. οι πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα 
ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. τα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ, Λ,ΛΛ,ΛΛΛ  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, εκτελοφνται με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μζςω τθσ διεφκυνςθσ 
promithiesgnpyr@gmail.com , μζςω τθλεομοιοτυπίασ ςτο 2621082378 και εγγράφωσ με τθν υποβολι τουσ 
ςτθν Γραμματεία τθσ υπθρεςίασ. 
Κατά παρζκκλιςθ, μπορεί να χρθςιμοποιείται προφορικι επικοινωνία ςε ςχζςθ με άλλεσ ανακοινϊςεισ πλθν 
των βαςικϊν ςτοιχείων τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο τθσ προφορικισ 
επικοινωνίασ τεκμθριϊνεται επαρκϊσ. Ρροσ τοφτο, τα ουςιαςτικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων περιλαμβάνουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ, τισ επιβεβαιϊςεισ 
ενδιαφζροντοσ και τισ προςφορζσ. Ειδικότερα οι προφορικζσ επικοινωνίεσ με τουσ προςφζροντεσ οι οποίεσ κα 
μποροφςαν να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτο περιεχόμενο και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 
τεκμθριϊνονται επαρκϊσ και με τα ενδεδειγμζνα μζςα, όπωσ με γραπτά ι θχθτικά αρχεία ι ςυνόψεισ των 
βαςικϊν ςτοιχείων τθσ επικοινωνίασ. 

Σε κάκε επικοινωνία, ανταλλαγι και αποκικευςθ πλθροφοριϊν, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μεριμνοφν για τθ 
διαφφλαξθ τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων και του απορριτου των προςφορϊν και των αιτιςεων 
ςυμμετοχισ. Εξετάηουν το περιεχόμενο των προςφορϊν και των αιτιςεων ςυμμετοχισ μόνο μετά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τουσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
τζςςερισ (4) θμζρεσ, το αργότερο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τρείσ (3) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
. Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε 

δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ 
φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι 

από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ 

εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό 
του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ  τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ   

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 





 

Σελίδα 10 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ 
διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016   

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 
 

2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
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ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 
για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 2.2.2.4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του  

2.2.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.2.6. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.2.1, και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε 
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν 
τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2.3 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 
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ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.   

2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να παρζχουν: κφκλο εργαςιϊν (3) τριϊν τελευταίων ετϊν 

α) γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν με ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν να μθν υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ: 

1. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

2. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

3. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

και  

β) ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ωσ ανωτζρω αναφερόμενα ζτθ ςτον τομζα δραςτθριοτιτων τουσ: 

1. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

2. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............) 

3. ζτοσ (.............) κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)  

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί απαιτείται να δθλϊνουν α) κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν, παραδόςεων ι των κυριότερων 
υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου 
ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. 
β)τθν  άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ι τθν ειδικι διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3526/07, για 
τθν επιχείρθςι τουσ. 

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιασ υπθρεςίασ που κα 
βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ προδιαγραφϊν ι προτφπων των προϊόντων και των επιχειριςεων κατά ISO 9001:2000, 
ISO 22000:2005,  ΛSO14000 . 

 2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.5), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

 Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ εκτζλεςθ των κάτωκι όπωσ περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  Λ Τεχν.Ρροδιαγραφϊν γίνεται υποχρεωτικά από 

τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 
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2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ, το οποίο 

αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ 
Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα 
με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο 
υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για 
το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 
3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.7). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι διακζτει ιδθ 
τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του και υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτου οποίου 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο 
taxisnet. 

γ)Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν                                                                                                                                            

α)αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων ι ιςολογιςμϊν, β) διλωςθ περί του φψουσ του γενικοφ 

κφκλου εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα και ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων του 

που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ' ανϊτατο 

όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων 

του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. 
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 Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά που κα αποδεικνφουν τα αναφερόμενα ςτθν παραγραφο2.2.5 

α) κυριότερεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν τριϊν (3) τελευταίων ετϊν που εκτελζςκθκαν κατάλογοσ των κυριότερων 
ςυναφϊν, παραδόςεων ι υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν για  τριετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά 
του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ,  β) πιςτοποιθτικά 
εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, ιτοι να διακζτει Ριςτοποίθςθ CE, ISO του καταςκευαςτι αλλά και τθσ διακινιτριασ εταιρίασ. 

 Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν α) ISO 

9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και β) ISO 14001:2015 ι ςυςτιματα ι πρότυπα όςον αφορά τθν 
περιβαλλοντικι διαχείριςθ που παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ 
Ζνωςθσ ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε 
αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για το 

ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 
Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ με κάκε πρόςφορο τρόπο ςε ζντυπθ μορφι 
και παραδίδονται ςτθ Γραμματεία τθσ Ν.Μ.Ρφργου, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα,   

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Στον φάκελο 
κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό (Ν.Μ .Πφργου του   Γενικοφ  
             Νοςοκομείου Θλείασ, Ε.Ο Ρφργου – Ρατρϊν, Συντριάδα, Τ.Κ. 27131 Ρφργοσ). 

 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ  

 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ εταιρείασ - ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, FAX, mail) 
1. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ 
οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και εφόςον 
δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ.  
2. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά των 
όρων τθσ διακιρυξθσ.  
3. Ρροςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ. 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τα ακόλουκα:  
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του π.δ. 28/2015 (Αϋ34). 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν 
το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ), 

 Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό 
φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά  
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Λ τθσ Διακιρυξθσ 
και του φφλλου ςυμμόρφωςθσ ςτο ίδιο παράρτθμα, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ 
και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ . 
Οι προςφζροντεσ δθλϊνουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τθ χϊρα καταγωγισ του τελικοφ προϊόντοσ που 
προςφζρουν .                                                                                                                                                                              

Στθν ανωτζρω διλωςθ, ο προςφζρων, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να 
δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το 
προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει 
θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν 
οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν 
επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. Επίςθσ, ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν 
οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ 
και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί 





 

Σελίδα 18 

ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω 
δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.                                                                                                                   
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ..  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ιτοι, τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ  δίνεται  ςε 
ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ.  

 Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Ραράρτθμα ΛΛΛ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε μορφι pdf. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 
ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν 
παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ 
απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ 
ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό όπωσ κακορίηεται ςτθν 
παροφςα  ςφμβαςθ δ)θ τιμι υπερβαίνει τθν τιμι του  Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ. Σε περίπτωςθ που τα 
προςφερόμενα είδθ δεν περιλαμβάνονται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ., οι υποψιφιοι κα πρζπει να το 
δθλϊνουν ςτθν προςφορά τουσ. Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικόσ των υλικϊν που 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν, κακϊσ και τιμι του παρατθρθτθρίου τθσ Ε.Ρ.Υ.(0221/18-12-
2014 πράξθ του IV Τμιματοσ του ελεγκτικοφ Συνεδρίου) 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)  μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι 
διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί 
πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία 
περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.                                         
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

3.ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των 
προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν επομζνθ τθσ  
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, ιτοι, τθν 15Η-11-2019 θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και 
ϊρα 11:00 π.μ  

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 
ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
τουσ ( χρόνοσ πρόςβαςθσ, ςφμφωνα με το Ρ.Δ.28/2015 ), με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
 

 Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονο-
μικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 
 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου. 
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β)Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ 
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται 
ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν 
μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά 
τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν 
εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  τθ ςυνζχεια 
εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα  όλων 
των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και «Οικονομικι Προςφορά» θ 
οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ζγγραφθ  ςτον προςφζροντα, ςτον ο-
ποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογθτικϊν όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ 
διακιρυξθσ ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 2.2.2 κακϊσ και για τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 2.2.3 ζωσ 2.2.7. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
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ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα 
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι είχαν δθλϊςει ότι πλθ-
ροφν, ςφμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων/υποψιφιοσ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι 
ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ 
παροφςασ .  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω 
και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε 
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι 
τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα 
κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 
50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου 
ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ.2 του Ν.4412/16 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 
περ. β’ του ν. 4605/2019 εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία πζντε (5) θμερϊν άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ 
ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 
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παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ 
του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ 
γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ 
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
π.δ. 18/1989 (Αϋ8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων 
του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από 
γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκων 
μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Δλζηάζεηο 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για 
τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου 
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.………………………………………………………….                                                                                      

     Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ .  

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4.     ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
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Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον 
του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 
4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ 
τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν υποχρεοφται ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
ν. 2939/2001, να κατακζτει υπεφκυνθ διλωςθ με τα ςτοιχεία τθσ υπόχρεθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ ι του 
καταςκευαςτικοφ οίκου για το είδοσ που  διακινεί.  

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 ζωσ τθν απορρόφθςθ 
του φυςικοφ και του οικονομικοφ περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




 

Σελίδα 24 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.                                                     

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                                                                                      
5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν με τθν 
ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθν νόμιμθ προκεςμία που προβλζπεται ςτθ 
υποπαράγραφο Η5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α).  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

δ) Κράτθςθ Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ: 2%, 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον 
δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα 
ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 
του ν. 4412/2016.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 
το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει 
τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι 
ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
παραγγελίασ του είδουσ από το αρμόδιο τμιμα τθσ υπθρεςίασ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που 
το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 
των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
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Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 
προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν 
γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο: μακροςκοπικό ζλεγχο – μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςία. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν 
από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 
των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε 
αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 
του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 
τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςε διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία παραγγελίασ από το αρμόδιο τμιμα τθσ υπθρεςίασ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα 
υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 
παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ 
ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 





 

Σελίδα 27 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ 
ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι 
(20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να 
παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ 
πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται 
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία 
αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο 
φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου,  

μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι  
τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα 
αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –“Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο -Απαηηήζεηο ”   

 

Α/Α ΕΛΔΟΣ 
ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ ΤΛΜΘ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 
ΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΛΤΟΥ Τ 
70% 1Kg.  

15811100-7 1,05 13.800kg 

2 
ΑΤΛΔΛΑ ΣΛΤΟΥ 70 %, 80-
100 Γ.  

15811500-1 0,35 14.500 τεμ. 

 

 

ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΕΣ ΛΔΛΟΤΘΤΕΣ ΑΤΟΣ ΑΤΛΔΛΑ & ΡΑΑΓΩΓΑ ΑΤΟΥ CPV15811100-7 

Τα χορθγοφμενα είδθ, να είναι πρϊτθσ (A') ποιότθτασ, να ζχουν παραχκεί με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 111, 112, 

113 και 114 του ΚΩΔΛΚΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΡΟΤΩΝ & ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΘΣ ΧΘΣΘΣ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

κτθνιατρικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ και να πλθροφν τα αναφερόμενα και οριηόμενα ςτο Ν 3526/2007 - 

ΦΕΚ 24/Α'/9.2.2007 «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ» και Α. οικ. 

4730/209/Φ. 17.1/2008 «Κακοριςμόσ δυναμικότθτασ παραγωγισ κλιβάνων παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ 

και διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ» ςε εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 11 του άρκρου 20 του 

Ν3526/2007 «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ». 

ΓΕΝΙΚΑ 

«Άρτοσ» (χωρίσ άλλθ ζνδειξθ):(Άρκρο 111 Κ.Τ.Ρ.)                

Το προϊόν αρτοποιίασ που παραςκευάηεται με ψιςιμο μζςα ςε ειδικοφσ κλιβάνουσ, υπό κακοριςμζνεσ 

ςυνκικεσ μάηασ, θ οποία αποτελείται από αλεφρι ςίτου, νερό, ηφμθ και μικρι ποςότθτα αλατιοφ. Αν για τθν 

παραςκευι του άρτου χρθςιμοποιοφνται άλευρα ςίτου ι μείγμα αλεφρων άλλων δθμθτριακϊν προϊόντων 

εκτόσ του ςίτου, ο παραςκευαηόμενοσ άρτοσ φζρει τθν ονομαςία των αντίςτοιχων δθμθτριακϊν προϊόντων. 

Ο άρτοσ διακρίνεται ςε: 

αα) λευκό άρτο, που παραςκευάηεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό ςίτο και διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με 
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τθν ονομαςία «άρτοσ λευκόσ τ. 70%», 

ββ) μαφρο άρτο, που παραςκευάηεται ,από άλευρα τ. 90%, με 

πρόςκετθ ξθρά γλουτζνθ ςε αναλογία 3% από μαλακό ςίτο και διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία 

«άρτοσ μαφροσ τ. 90%»,                                                                                                                                                                           

γγ) ςφμμεικτο άρτο, που παραςκευάηεται από ιςόποςθ ανάμειξθ αλεφρων κατθγορίασ Μ, από ςκλθρό ςίτο και 

άλευρα τ. 70%, από μαλακό ςίτο και διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν ονομαςία «άρτοσ ςφμμεικτοσ». 

«Φρζςκοσ άρτοσ» ι «Φρζςκο αρτοπαραςκεφαςμα»: Ο άρτοσ ι το αρτοπαραςκεφαςμα που πλθροφν τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

αα) πωλοφνται ςτον τελικό καταναλωτι εντόσ είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

παραγωγισ τουσ, 

ββ) παράγονται με ςυνεχι διαδικαςία, από τθν χριςθ των πρϊτων υλϊν τουσ μζχρι τθν τελικι ζψθςθ, χωρίσ 

να μεςολαβεί διακοπι τθσ για τθ ςυντιρθςι τουσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ Νόμοσ 3526/2007 Άρκρο 10 § Λ(α,β,γ) του όρου «φρζςκοσ άρτοσ» και «φρζςκο 

αρτοπαραςκεφαςμα ι αρτοςκεφαςμα»: 

α)ςε άρτο ι αρτοπαραςκεφαςμα ι αρτοςκεφαςμα που προορίηονται για πϊλθςθ, 

μετά τθν πάροδο είκοςι τεςςάρων ωρϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ τουσ, ανεξάρτθτα 

από τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ τουσ, β) ςε άρτο ι αρτοπαραςκεφαςμα ι αρτοςκεφαςμα που πωλοφνται μετά 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζψθςθσ, του μερικϊσ ψθμζνου, του διατθρθμζνου ι κατεψυγμζνου άρτου ι του 

αρτοπαραςκευάςματοσ ι του αρτοςκευάςματοσ, ανεξάρτθτα από τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ τουσ, 

γ)ςε άρτο ι αρτοπαραςκεφαςμα ι αρτοςκεφαςμα, που παράγονται με τθν ζψθςθ 

ενδιαμζςων προϊόντων αρτοποιίασ, ανεξάρτθτα από τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ τουσ,                                                                                

Αρτοςκεφαςμα»: Άρκρο 112 ίου Κ.Τ.Ρ. Το προϊόν αρτοποιίασ το οποίο παραςκευάηεται κατά τρόπο 

ανάλογο με αυτόν τθσ παραςκευισ του άρτου, με απλό ι διπλό κλιβανιςμό, διαφζρει, όμωσ, από τον άρτο ωσ 

προσ τθν μακροςκοπικι υφι και τουσ οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ του.   «Απλά αρτοςκευάςματα»: Άρκρο 

113 του Κ.Τ.Ρ. Τα προϊόντα αρτοποιίασ τα οποία μπορεί να αντικαταςτιςουν τον άρτο, όπωσ φρυγανιζσ, 

αρτίδια, φραντηολάκια, κουλοφρια, παξιμάδια, ο διπυρίτθσ άρτοσ, οι πίττεσ για ςουβλάκια. «Διάφορα 

αρτοςκευάςματα»: Άρκρο 114 του Κ.Τ.Ρ. Τα κάκε μορφισ και φφςθσ αρτοςκευάςματα που 

παραςκευάηονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παραςκευισ του άρτου, διαφζρουν όμωσ χαρακτθριςτικά 

από αυτόν ωσ προσ τουσ μακροςκοπικοφσ και οργανολθπτικοφσ χαρακτιρεσ τουσ, λόγω τθσ προςκικθσ ςε 

αυτά, πζραν των πρϊτων υλϊν που επιτρζπονται για τθν παραςκευι του άρτου και άλλων πρϊτων υλϊν που 

επιτρζπονται από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (Υπουργικι απόφαςθ 1100/1987, ΦΕΚ Β'788), όπωσ γάλα, 

γιαοφρτι, βοφτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρζσ φλεσ, γλυκαντικζσ φλεσ, προϊόντα τομάτασ, ελιζσ, 

αρτυματικζσ φλεσ και προϊόντα αλλαντοποιίασ. 

«Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ»: Άρκρο 114 του Κ.Τ.Ρ Τα προϊόντα αρτοποιίασ, όπωσ 

παξιμάδια, κουλοφρια, φρυγανιζσ και άλλα βουτιματα ηαχαροπλαςτικισ, που περιζχουν υποχρεωτικά λιπαρζσ 

φλεσ και μια τουλάχιςτον από τισ φυςικζσ γλυκαντικζσ φλεσ που προςδίδει ςε αυτά γλυκιά ι γλυκίηουςα γεφςθ. 
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«Αρτοπαραςκεφαςμα»: Άρκρο 114 του Κ.Τ.Ρ Το προϊόν αρτοποιίασ που παραςκευάηεται από άλευρα ενόσ 

δθμθτριακοφ ι προςμείξεισ αλεφρων διαφόρων δθμθτριακϊν, εφόςον ο τρόποσ παραςκευισ του δεν 

ςυμπίπτει με τον τρόπο παραςκευισ των ειδϊν άρτου και το οποίο διατίκεται ςτθν κατανάλωςθ με τθν 

ονομαςία «αρτοπαραςκεφαςμα». Αρτοπαραςκεφαςμα αποτελεί θ λαγάνα τθσ Κακαρισ Δευτζρασ. 

ΕΙΔΙΚΑ 

Ο άρτοσ ςφμφωνα με το Άρκρο 111 του Κ.Τ.Ρ πρζπει: 

1.Υποχρεωτικά να παραςκευάηονται και να διατίκενται ςτθν κατανάλωςθ από τφπουσ και κατθγορίεσ αλεφρου 

που αναφζρονται ςτο άρκρο 104 του Κ.Τ.Ρ. . 

2.Οι αρτοποιοί υποχρεοφνται πριν από τθ ηφμωςθ τθσ αρτομάηασ να κοςκινίηουν με επιμζλεια τα 

χρθςιμοποιοφμενα άλευρα, ζτςι ϊςτε ο παραςκευαηόμενοσ άρτοσ και τα αρτοπαραςκευάςματα να είναι 

παντελϊσ απαλλαγμζνεσ από οποιαδιποτε ξζνα ςϊματα, π.χ. ςχοινιά, κόκκουσ, πζτρεσ, παράςιτα, ζντομα ι 

άλλα αντικείμενα. Τα χρθςιμοποιοφμενα για ςκοπό αυτό κόςκινα πρζπει να είναι από γαλβανιςμζνο 

ςυρμάτινο πλζγμα No 9, No 12, No 14, No 16. 

3.Οι μακροςκοπικοί και οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ του άρτου και των αρτοςκευαςμάτων να είναι καλοί και 

να μθν υπάρχουν ενδείξεισ χρθςιμοποίθςθσ μειονεκτικϊν πρϊτων υλϊν ι ατελοφσ επεξεργαςίασ αυτϊν, να 

είναι απαλλαγμζνα από οποιαδιποτε ξζνα ςωματίδια και να μθν ζχουν υποςτεί οποιαδιποτε αλλοίωςθ. 

Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, από αγνά υλικά και ςφμφωνα με τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. 

Να είναι καλά ηυμωμζνοι και κανονικά (ομοιόμορφα) ψθμζνοι, ομοιογενζσ ςτθν κόρα και ςτθν ψίχα, με 

φλόγωμα (κόρα) κανονικά ςε όλθ τθν επιφάνεια τουσ (όχι ςκλθρι κόρα). 

Οι οργανολθπτικοί χαρακτιρεσ να είναι ευχάριςτοι και χαρακτθριςτικοί των προϊόντων, να ζχουν παραςκευαςτεί το 

περιςςότερο πριν από τζςςερεσ (4) ϊρεσ και λιγότερο πριν από ϊρεσ για να μεταφερκοφν ςτο Νοςοκομείο. 

Στο εξωτερικό μζροσ τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεισ Ν 3526/2007 - ΦΕΚ 

24/Α'/9.2.2007 «Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ : 

1.Το όνομα τθσ επιχείρθςθσ. 

2.Θ διεφκυνςθ του αρτοποιείου. 

3.Το είδοσ ψωμιοφ ι προϊόντοσ αρτοποιίασ. 

4.Το κακαρό βάροσ. 

5.Θ θμερομθνία παραςκευισ και λιξεωσ, οι οποίεσ κα πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ 

με ανεξίτθλθ ςφραγίδα. 

Τα μεταφορικά οχιματα και οι περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι κακαρά και απολυμαςμζνα, 

ϊςτε τα προϊόντα που μεταφζρονται να προφυλάςςονται με αυτόν τον τρόπο από πικανζσ μολφνςεισ. Για τθν 

μεταφορά του άρτου και των προϊόντων αρτοποιίασ, οι επιχειριςεισ φζρουν τθν ευκφνθ ςχετικά με τθν τιρθςθ 

των ςυνκθκϊν μεταφοράσ. 
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1.Θ μεταφορά, θ διανομι και θ διάκεςθ των προϊόντων αρτοποιίασ επιτρζπεται με οχιματα που διακζτουν 

κατάλλθλο αμάξωμα, κλειςτό από όλεσ τισ πλευρζσ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο για τθ 

μεταφορά των προϊόντων αυτϊν. 

2.Ο άρτοσ και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίασ είτε ςε ατομικι, είτε ςε μαηικι ςυςκευαςία, όταν μεταφζρονται 

προσ πϊλθςθ από το χϊρο παραγωγισ τουσ ςε πρατιρια άρτου, ςε ξενοδοχεία, ςε νοςοκομεία και ςε λοιπά 

ιδρφματα, ςε τόπουσ ομαδικισ ςίτιςθσ, ςε εςτιατόρια, ταβζρνεσ και ςε κάκε άλλο τόπο προοριςμοφ, 

τοποκετοφνται μζςα ςε κλειςτά κιβϊτια, που είναι καταςκευαςμζνα από υλικό το οποίο είναι κατάλλθλο για 

επαφι με τρόφιμα. Απαγορεφεται θ μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίασ με άλλο τρόπο. 

3.Επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων αρτοποιίασ με οχιματα που δεν χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν 

μεταφορά των προϊόντων αυτϊν, εφόςον τα προϊόντα αυτά τοποκετοφνται ςε ειδικά ξφλινα κιβϊτια, που 

ζχουν εςωτερικι επζνδυςθ από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα ι ςε μεταλλικά ι πλαςτικά κιβϊτια, με επαρκι 

χωρθτικότθτα, τα οποία κλείνουν ερμθτικά και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τον ςκοπό τθσ μεταφοράσ 

αυτισ και είναι κατάλλθλα για επαφι με τρόφιμα. Ομοίωσ, επιτρζπεται με τα οχιματα που αναφζρονται ςτο 

προθγοφμενο εδάφιο, θ διακίνθςθ και θ μεταφορά, προσ πϊλθςθ προϊόντων αρτοποιίασ, τα οποία διατίκενται 

ςτον καταναλωτι ςε αεροςτεγι ςυςκευαςία, το υλικό τθσ οποίασ προβλζπεται από τον Κϊδικα Τροφίμων και 

Ροτϊν. 

Απαγορεφεται θ μεταφορά, με οποιοδιποτε τρόπο, προϊόντων αρτοποιίασ με οχιματα που μεταφζρουν 

ρυπαρά αντικείμενα ι τοξικζσ φλεσ ι υγρά, τα οποία μποροφν να επθρεάςουν, με οιοδιποτε τρόπο, τθν 

ποιότθτα και τθν υγιεινι των προϊόντων αυτϊν. 

4.Επί των ςυςκευαςιϊν να υπάρχουν οι απαραίτθτεσ ενδείξεισ θ δε ςιμανςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ 

ςιμανςθσ τροφίμων: 

• ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 25θσ 

Οκτωβρίου 2011 ςχετικά με τθν παροχι πλθροφοριϊν για τα τρόφιμα ςτουσ καταναλωτζσ, τθν τροποποίθςθ 

των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 1924/2006 και (ΕΚ) αρικ. 

1925/2006 και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/250/ΕΟΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, τθσ οδθγίασ 1999/10/ΕΚ τθσ Επιτροπισ, τθσ οδθγίασ 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, των οδθγιϊν τθσ Επιτροπισ 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

608/2004 τθσ Επιτροπισ.      

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΑ ΕΛΔΘ     

CPV                                          ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΛΔΟΥΣ                 

15811000-1                              ΑΤΟΣ 

15810000-9                              ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

15812000-1     ΔΛΑΦΟΑ ΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ                                                                                        
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1.Άρτοσ: Θ παραςκευι του άρτου πρζπει να πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του Άρκρου 111 του 

Κ.Τ.Ρ. το νερό δε που κα χρθςιμοποιείται, πρζπει να είναι πόςιμο. 

• Άρτοσ τφπου 70% (Φρατηόλα): Το προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 70%, νερό, 

ηφμθ, και μικρι ποςότθτα αλατιοφ (το ποςοςτό του προςτικεμζνου άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 

1% επί του αλεφρου και να πλθροί τουσ όρουσ του μαγειρικοφ άλατοσ), χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, κακαροφ 

βάρουσ 750 gr, ςυςκευαςμζνεσ ςε χάρτινεσ ςακοφλεσ κατάλλθλεσ για τρόφιμα, κλειςμζνεσ με ςυνδετικι 

μθχανι ι ςε διαφανζσ ςελοφάν. 

• Άρτοσ τφπου 55% (Φρατηόλα): Το προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 55%, νερό, 

ηφμθ, και μικρι ποςότθτα αλατιοφ (το ποςοςτό του προςτικεμζνου άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 

1% επί του αλεφρου και να πλθροί τουσ όρουσ του μαγειρικοφ άλατοσ), χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, κακαροφ 

βάρουσ 750 gr, ςυςκευαςμζνεσ ςε χάρτινεσ ςακοφλεσ κατάλλθλεσ για τρόφιμα κλειςμζνεσ με ςυνδετικι 

μθχανι ι ςε διαφανζσ ςελοφάν. 

2.Ατομικά αρτΐδια: Θ παραςκευι των αρτιδίων πρζπει να πλθροί 

όλουσ τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του Άρκρου 112,113 του Κ.Τ.Ρ., το νερό δε που κα χρθςιμοποιείται, πρζπει 

να είναι πόςιμο. 

1.Αρτΐδια τφπου 70 %: ςτρογγυλά ι φραντηολάκι, κακαροφ 

βάρουσ 60 ι 30 gr. Το προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 70% , νερό, ηφμθ, και μικρι 

ποςότθτα αλατιοφ (το ποςοςτό του προςτικεμζνου άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 1% επί του 

αλεφρου και να πλθροί τουσ όρουσ του μαγειρικοφ άλατοσ) χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνα ςε 

αεροςτεγείσ ατομικζσ κλειςμζνεσ ςυςκευαςίεσ από διαφανζσ ςελοφάν. 

2.Αρτΐδια τφπου 70 %: ςτρογγυλά ι φραντηολάκι, κακαροφ βάρουσ 60 ι 30 gr. Το προϊόν κα παραςκευάηεται 

από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 70%, νερό, ηφμθ χωρίο προςκικθ άλατοσ, χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνα 

ςε αεροςτεγείσ ατομικζσ κλειςμζνεσ ςυςκευαςίεσ από διαφανζσ ςελοφάν. 

3.Αρτΐδια τφπου 55 %: ςτρογγυλά ι φραντηολάκι, κακαροφ βάρουσ 60 ι 30 gr. Το προϊόν κα παραςκευάηεται 

από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 55%, νερό, ηφμθ και μικρι ποςότθτα αλατιοφ (το ποςοςτό του προςτικεμζνου 

άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 1% επί του αλεφρου και να πλθροί τουσ όρουσ του μαγειρικοφ 

άλατοσ), χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνα ςε αεροςτεγείσ ατομικζσ κλειςμζνεσ ςυςκευαςίεσ από 

διαφανζσ ςελοφάν. 

4.Αρτΐδια τφπου 55 %: ςτρογγυλά ι φραντηολάκι, κακαροφ 

βάρουσ 60 ι 30 gr. Το προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι ςιταριοφ τφπου 55%, νερό, ηφμθ χωρίσ προςκικθ 

άλατοσ, χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνα ςε αεροςτεγείσ ατομικζσ κλειςμζνεσ ςυςκευαςίεσ από 

διαφανζσ ςελοφάν. 

5.Αρτΐδια τφπου 90%: ςτρογγυλά ι φραντηολάκι, κακαροφ 

βάρουσ 60 ι 30 gr. Το προϊόν κα παραςκευάηεται από αλεφρι τφπου 90% και προςκικθ ξθρόσ γλουτζνθσ, νερό, 

ηφμθ και μικρι ποςότθτα 
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αλατιοφ (το ποςοςτό του προςτικεμζνου άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 1% επί του αλεφρου και να 

πλθροί τουσ όρουσ του μαγειρικοφ άλατοσ), χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνα ςε αεροςτεγείσ ατομικζσ 

κλειςμζνεσ ςυςκευαςίεσ από διαφανζσ ςελοφάν. 

3.Ψωμί χου τοςτ: ςε ςυςκευαςία των 480 - 1000 gr 

παραςκευαςμζνο από αλεφρι τφπου 55% νερό, ηφμθ και μικρι ποςότθτα αλατιοφ (το ποςοςτό του 

προςτικεμζνου άλατοσ δεν πρζπει να είναι ανϊτερο από 1% επί του αλεφρου και να πλθροί τουσ όρουσ του 

μαγειρικοφ άλατοσ), χωρίσ προςκετικζσ φλεσ, ςυςκευαςμζνο αεροςτεγϊσ ςε φζτεσ ςε διπλι ςυςκευαςία από 

διαφανζσ ςελοφάν. 

1. Λαγάνα πολυτελείασ (Άρκρο 113 του Κ.Τ.Ρ.) , άνω των 750 γραμμαρίων περίπου, κλαςςικό ςχιμα 

λαγάνασ, παραςκευαςμζνθ με το παραδοςιακό τρόπο, από αλεφρι τφπου 70%, αλεφρι κίτρινο ψιλό, νερό, 

μαγιά 2% επί του αλεφρου, αλάτι ζωσ 2% επί του αλεφρου, μαςτίχα περίπου 0,5 επί τοισ χιλίοισ, ςουςάμι 

προαιρετικά και μαυροςιςαμο. 

Θ παραςκευι των παραπάνω ειδϊν να γίνεται αυκθμερόν, θ δε ςυςκευαςία να πραγματοποιείται αφοφ 

ζχουν αποκτιςει τθ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ 

Επί των ςυςκευαςιϊν των ανάλατων προϊόντων να υπάρχει διακριτικι ςιμανςθ που κα τα ξεχωρίηει από τα 

υπόλοιπα. 

2. Διάφορα αρτοςκευάςματα ηαχαροπλαςτικισ( Άρκρο 114 του Κ.Σ.Π.) 

1. ΚΟΥΑΜΡΛΕΔΕΣ: Οι κουραμπιζδεσ πρζπει να ζχουν 

παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνοι και να ζχουν τθν κανονικι 

και νόμιμθ υγραςία τουσ. 

Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 

Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

2. ΜΕΛΟΜΑΚΑΟΝΑ: Τα μελομακάρονα πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από 
αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ 
πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να 
παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

3. ΚΟΥΛΟΥΑΚΛΑ: Τα παςχαλινά κουλουράκια πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο 

από αγνά υλικά, να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. 

Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. 

Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 

4. ΤΣΟΥΕΚΛΑ: Τα τςουρζκια πρζπει να ζχουν παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, 

να είναι καλά ψθμζνα και να ζχουν τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τουσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να 

είναι άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηονται όχι 

νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τουσ. 
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5. ΒΑΣΛΛΟΡΛΤΑ: Θ Βαςιλόπιτα πρζπει να ζχει παραςκευαςκεί με τον παραδοςιακό τρόπο από αγνά υλικά, 

να είναι καλά ψθμζνθ και να ζχει τθν κανονικι και νόμιμθ υγραςία τθσ. Τα υλικά παραςκευισ πρζπει να είναι 

άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηεται όχι 

νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τθσ. Οι Βαςιλόπιτεσ και τα Τςουρζκια πρζπει να περιζχουν 

υποχρεωτικά λιπαρζσ φλεσ και μια από τισ φυςικζσ γλυκαντικζσ φλεσ.  άριςτθσ ποιότθτασ και φρζςκα, ςφμφωνα 

με τισ αγορανομικζσ διατάξεισ. Ρρζπει να παραςκευάηεται όχι νωρίτερα από μία μζρα πριν τθν παράδοςι τθσ. 

Οι Βαςιλόπιτεσ και τα Τςουρζκια πρζπει να περιζχουν υποχρεωτικά λιπαρζσ φλεσ και μια από τισ φυςικζσ 

γλυκαντικζσ φλεσ. Απαραίτθτα ςυςτατικά για τθν παραςκευι τουσ είναι γάλα, βοφτυρο, αυγά, λιπαρζσ φλεσ, 

γλυκαντικζσ φλεσ, μαγιά και αλεφρι. Το βάροσ τουσ να είναι 1.000 - 2000 gr. κακαρό για τισ βαςιλόπιτεσ και τα 

τςουρζκια (πλεξοφδεσ), για τισ ατομικζσ βαςιλόπιτεσ και για τα ατομικά τςουρζκια το βάροσ να είναι 100-120 

gr περίπου. 

Θ ϊρα παράδοςθσ αυςτθρϊσ οριηόμενθ κα είναι θ 07.00 π.μ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προςκομίςουν: 

1.Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ από τθν αρμόδια Υπθρεςία και ςε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ζχει τθν 

ζδρα του εκτόσ Νομοφ Αττικισ και άδεια λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ ςτο Νομό Αττικισ, εφόςον 

υπάρχει. 

2.Λςχφον Ριςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων *ΚΥΑ 487/2000 

(ΦΕΚ1219β/4.10.2000)+ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο κα ζχει 

χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ Ριςτοποίθςθσ από τον ΕΣΥΔ για τθν παραγωγι - 

παραςκευι - επεξεργαςία, αποκικευςθ, διακίνθςθ και εμπορία των προϊόντων. 

Επίςθσ, κα πρζπει να προςκομίηει τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν και χθμικϊν αναλφςεων των 

προϊόντων, που πραγματοποιεί ςτα πλαίςια του αυτοελζγχου, κάκε φορά που αυτό ηθτείται. 

Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό δεν είναι παραγωγόσ ι παραςκευαςτισ κα πρζπει να 

επιςυνάψει:                                                                                                                                                                                                     

1ον Λςχφον Ριςτοποιθτικό περί εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ ISO 22000:2005 το οποίο κα ζχει χορθγθκεί από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ 

φορείσ Ριςτοποίθςθσ από τον ΕΣΥΔ για τθν παραγωγι - παραςκευι των προϊόντων. 

2°ν Υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ - παραςκευαςτι ι ςυςκευαςτι ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ 

πρόςκλθςθσ  ςε διαπραγμάτευςθσ και κα προμθκεφει τον ςυγκεκριμζνο προμθκευτι με τα προϊόντα ςε 

περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςε αυτόν του διαγωνιςμοφ.                                                                                                                                                                                          

3ον  Θ μεταφορά κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα και μζχρι τουσ χϊρουσ 

αποκικευςθσ του Νοςοκομείου.                                                                                                                                                                                                          
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Τα μεταφορικά μζςα, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με Βεβαίωςθ Καταλλθλόλθτασ Οχιματοσ από Υγειονομικισ 

πλευράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Δθμόςιασ Υγείασ των Ρεριφερειϊν και Άδεια 

Κυκλοφορίασ Οχιματοσ Μεταφοράσ, θ οποία εκδίδεται από τισ κατά τόπουσ Κτθνιατρικζσ Υπθρεςίεσ.                                                                                      

Κατά τθν ϊρα παράδοςθ ο μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει Βιβλιάριο υγείασ και να φζρει κατά τθν διάρκεια 

των χειριςμϊν παράδοςθσ των τροφίμων όπου απαιτείται, γάντια μιασ χριςθσ.                                                                                                    

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα τρόφιμα ωσ προσ το είδοσ και τθν ποςότθτα, ςφμφωνα με τθν 

δοκείςα παραγγελία του Νοςοκομείου, όπωσ επίςθσ και να παρζχει ςτθν επιτροπι παραλαβισ κάκε 

πλθροφορία και ςτοιχείο που κα του ηθτείται ςχετικά με τον προςδιοριςμό του είδουσ.                                                                                                                          

Τα είδθ και οι ποςότθτεσ κα παραδίδονται μετά από ζγγραφθ παραγγελία, θ οποία κα δίδεται 24 ι 48 ϊρεσ, 

ανάλογα με τθν διατθρθςιμότθτα του τροφίμου, πριν τθν παράδοςθ.                                                                                                           

ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ                                                                                                                                                                              

1.Κ.Τ.Ρ. άρκρα 111,112,113, 114.                                                                                                                                                      

2.Αγορανομικι Διάταξθ 14/89.                                                                                                                                                                 

3.ΟΔΘΓΛΑ 96/5/ΕΚ ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ τθσ 16θσ Φεβρουάριου 1996.                                                                                                  

4.ΝΟΜΟΣ 3526/2007 - ΦΕΚ 24/Α'/9.2.2007 Ραραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ 

διατάξεισ.                    5.Α. οικ. 4730/209/Φ.17.1/2008.                                                                                                                                                      

6.ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ 178/2002 για τθν ιχνθλαςιμότθτα των τροφίμων.                                                                                           

7.ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ 852/2004 Κανονιςμόσ Υγιεινισ Τροφίμων: Κζτει γενικοφσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

τροφίμων που εφαρμόηονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ αλυςίδασ παραγωγισ τροφίμων, από το χωράφι ι το 

ςτάβλο μζχρι τον τελικό καταναλωτι. Με τον κανονιςμό αυτό ο «παραγωγόσ τροφίμων» - όπωσ ορίηεται ςτο 

κείμενο, φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αςφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί, διακζτει. 

8.ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ 1019/2008 για τθν τροποποίθςθσ του Ραραρτιματοσ II του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμό. 852/2004. 

9.ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ 2073/2005 ςχετικά με τα μικροβιολογικά κριτιρια των τροφίμων.                                                                                                                                                                          

10.Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 22ασ Σεπτεμβρίου 

2003 ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα και τθν επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν και τθν 

ιχνθλαςιμότθτα τροφίμων και ηωοτροφϊν που παράγονται από γενετικϊσ τροποποιθμζνουσ οργανιςμοφσ, και 

για τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2001/18/ΕΚ                                                                                                                                                                                  

11.Κανονιςμόσ 466/2001 κζτοντασ τα ανϊτατα όρια για ςυγκεκριμζνουσ ρυπαντζσ και τισ όποιεσ 

τροποποιιςεισ αυτοφ.                                                                                                                                                                                          

12.Κανονιςμόσ 396/2005/Ε.Κ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και ίου Συμβουλίου για τα ανϊτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων ςτα τρόφιμα και για τθν τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.                                                                                            

13.Οδθγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τον κακοριςμό των ανωτάτων περιεκτικοτιτων για τα 

κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επάνω ι μζςα ςε οριςμζνα προϊόντα φυτικισ προζλευςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των οπωροκθπευτικϊν και τισ όποιεσ τροποποιιςεισ αυτισ.                                                                                                                 

14.Οδθγία 89/107/ΕΟΚ. ςχετικά με τα πρόςκετα των τροφίμων και όπωσ ζχει αυτι τροποποιθκεί.                                                                                             

15.Υ2 2600/2001 (Ροιότθτα νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ) και ΦΕΚ Β’ 630/2007.                                                                                              

16.Κανονιςμόσ 178/2002 (εφαρμογι του άρκρου 18 ) για τθν ιχνθλαςιμότθτα των τροφίμων τθσ και θ 

εφαρμογι του άρκρου 11 του Κ.Τ.Ρ παρ. 13 περί ενδείξεωσ αναγνϊριςθσ παρτίδασ προϊόντοσ και τθσ οδθγίασ 
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92/59 Ε.Ο.Κ του Συμβουλίου για τθν γενικι αςφάλεια των τροφίμων.                                                                                                                                    

17.ΚΥΑ 487/2000(ΦΕΚ1219β/4.10.2000) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ Κοινοτικισ Οδθγίασ 93/43/ΕΟΚ και τον 

Κανονιςμό 178/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.                                                                                                                                          

18.Κανονιςμόσ 1935/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τα υλικά και 

αντικείμενα που προορίηονται να ζρκουν ςε επαφι με τα τρόφιμα και με τθν κατάργθςθ των οδθγιϊν 80/590/ 

ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ.                                                                                                                                                                                

19.Κανονιςμόσ 2023/2006 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν ορκι πρακτικι παραγωγισ υλικϊν και αντικειμζνων 

που προορίηονται να ζλκουν ςε επαφι με τα τρόφιμα..---------- O  O  

   ΡΛΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

                                

 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
 (Αναλυτικι Τεχνικι Ρεριγραφι 

του Είδουσ ςφμφωνα με τθ 
διακιρυξθ) 

ΝΑΛ (Θ απάντθςθ του 
προςφζροντα ςχετικά με 
ςυμφωνία ι μθ, με τισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ 

(Σαφισ παραπομπι 
ςτα επιςυναπτόμενα 
ζγγραφα-εγχειρίδια, 
προσ τεκμθρίωςθ τθσ 
απάντθςθσ 

     
     
 

 

    

 

 

 

 

                                                       O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

                                                     ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *……+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *……+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *……+ 
- Τθλζφωνο: *……+ 
- Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): *……+ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *……+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

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

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 
 
 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν. Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, 
ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ 
φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι 
ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

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

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

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

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

4. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

5. δωροδοκίαx,xi· 

6. απάτθxii· 

7. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

8. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

9. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
[……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι αμετάκλθτθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

*+ Ναι *+ Πχι 
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ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

 

Δ.ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

*……+*…+νόμιςμα 
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οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

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

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

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

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι 
το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

 

 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

                                                           
i

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα Αναφζρεται 
το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ 
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν 
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καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 
φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxvii

 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει 

τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 

φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, 
πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να 
ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

τοιχεία οικονομικού φορέα 

-

Επωνυμία……………………………………………. 

-

ΑΥΜ………………………………………………… 

-

ΔΟΤ…………………………………………………. 

-

Διεύθυνση…………………………………………… 

-

Σηλ…………………………………………………... 

-

FAX..………………………………………………... 

-

Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….              

 

Προς : ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑ 

 

 

ας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για ……………………………………, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ, για τα είδη ΧΨΜΙ-ΧΨΜΑΚΙΑ με τη χαμηλότερη τιμή του είδους 
Α/Α  ΔΙΓΟ  Μνλάδα  

Μέηξεζεο  
Πνζόηεηα  ΣΙΜΗ ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ ΣΙΜΗ ΤΜΠ. ΦΠΑ 

      

      

      

      

      

 

 

 Τπογραφή – φραγίδα 

 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να 

περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της ,ΙΙΙούσας 

διακήρυξης. 

 

 




