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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  με αριθμ.  21η/ 25-8-2020 
 

για την  προμήθεια «Εντύπων», Συνολικού Προϋπολογισμού 24.164,56 €  συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α.  
24% (CPV  22820000-4), για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική  άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τις ανάγκες  του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. 
 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής έχοντας υπόψη : 
 
1)Τις διατάξεις του Ν.2955/ΦΕΚ 256/ Τ.Α΄/ 02-11-2001 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων 
Υγείας των Πε.Σ.Υ.  και άλλες Ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2)Τις  διατάξεις του Ν.3329/ Φ.Ε.Κ. 81/Τ.Α΄/ 04-04-2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  και  λοιπές διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/18-06-2007,τεύχος Α΄), «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4) Τις διατάξεις του Ν.4272/2014  (Φ.Ε.Κ. 145/1-7-2014,τεύχος Α΄), άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών  (περί  
Νομιμότητας δαπανών) 
5)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
6)Τις  διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας », με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.  
7)Την Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 8η/24-7-2020 Συνεδρίαση  
του ( θέμα  30ο ) ΑΔΑ: 6ΣΔ346907Υ-1ΧΔ  σχετικά  με την έγκριση  Διενέργειας Συνοπτικού  Διαγωνισμού, 
για την προμήθεια «Εντύπων» (CPV 22820000-4), προϋπολογιστικής δαπάνης 24.164,56 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για  ένα(1)   έτος, για τις ανάγκες   του  Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. 

8) Το Πρωτογενές Αίτημα που καταχώρησε το Νοσοκομείο Χαλκιδικής στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής   Ανάρτησης   
Μητρώου  (ΑΔΑΜ ) 20REQ007213130/ 24-8-2020 
9)Την υπ. αριθμ. πρωτ. 14159/24-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΤΟ46907Υ-ΖΔΤ) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  
ποσού  2.000,00 €, α/α  606, για το Οικονομικό έτος 2020  σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Κ.Α.Ε. 1293.01  για την κάλυψη   δαπάνης. 
 
 

Προκηρύσσει 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές, για την Προμήθεια «Εντύπων» (CPV  22820000-4), 
Συνολικού Προϋπολογισμού 24.164,56 €  συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α. 24% για ένα (1) έτος, με κριτήριο 
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως  
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λεπτομερώς  περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ &  Β΄ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
Δημοσίευση της διακήρυξης : Δημοσιεύεται  στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ),  στο πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στην Ιστοσελίδα του Γ.Ν. Χαλκιδικής (www.hospitalchalkidiki.gr)  

 
Οι προσφορές θα κατατεθούν  το αργότερο μέχρι τις  10-9-2020 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14:30 μμ  στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  11-9-2020, ημέρα  Παρασκευή  και 
ώρα 11:00 πμ  στο γραφείο  Προμηθειών του  Νοσοκομείου από την αρμόδια  Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016.  
Οι ενδιαφερόμενοι  που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά  τους   
ως εξής : 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα  μέσα σε καλά  σφραγισμένο  φάκελο,  στον οποίο  θα 
αναγράφονται ευκρινώς:  
          α) Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
          β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι : Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  
          γ) Ο αριθμός της διακήρυξης  
          δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
          ε) τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα  στον κυρίως φάκελο της προσφοράς  τοποθετούνται:  
       1 Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πρωτότυπο και αντίγραφο) που θα 

περιλαμβάνει  το ΤΕΥΔ το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
       2.Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (πρωτότυπο και αντίγραφο), που θα περιλαμβάνει 

τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (prospectus  κ.λ.π.), όπως  ζητούνται στη διακήρυξη   
       3.Φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο), που θα  
περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της  προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως, για το σύνολο της 
προσφοράς. 
      Οι φάκελοι  Οικονομικής,  Τεχνικής  προσφοράς  και  Δικαιολογητικών Συμμετοχής  θα φέρουν και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι καθαρογραμμένη  και 
μονογραμμένη  από τον προσφέροντα. 
Η τιμή της προσφοράς, θα είναι σύμφωνη με το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας (εφόσον το είδος παρατηρείται στο παρατηρητήριο τιμών). Σε 
περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο τιμών, αυτό 
θα δηλώνεται από έκαστο προσφέροντα  με Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά εντός του οικείου φακέλου.  
 
  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε ζητηθείσα διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης δεν 
γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Διευκρινήσεις  δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Οι προσφορές  ισχύουν και  δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει  από την επόμενη της  διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη  
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς  της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία , πριν από την λήξη 
της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε  περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.                    
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία  τυχόν 

http://www.hospitalchalkidiki.gr/
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δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση  αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους  
της προσφοράς  που  είναι διαφορετικοί  από  τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

Σε περίπτωση  συνυποβολής  με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών  εμπιστευτικού 
χαρακτήρα  η γνωστοποίηση  των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους  θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, 
τότε ο προσφέρων  οφείλει  να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».  Σε 
αντίθετη περίπτωση  θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών  οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας  εμπιστευτικού  χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει  τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης  του ενδιαφερόμενου. 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον  Προμηθευτή  μέχρι την λήξη  της σύμβασης. 
Αποκλείεται η αναθεώρηση  των τιμών προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Για κάθε λοιπή περίπτωση  ισχύουν τα όσα ορίζονται  στις διατάξεις  του Ν.4412/2016. 
Προσφορά  που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού οργάνου. 

Προσφορές  που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις  Τεχνικές  προδιαγραφές της 
διακήρυξης, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  

Η αξιολόγηση  θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά μόνο  
βάσει τιμής ,  εφόσον οι προσφερόμενες τιμές  καλύπτουν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και είναι μέσα στα 
πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

H κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα 
ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα  Προμηθευτή. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε είκοσι (20) ημέρες 
από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο  να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση  και  να καταθέσει, εγγύηση   καλής  εκτέλεσης  των όρων της σύμβασης  το ύψος της 
οποίας  αντιστοιχεί  σε ποσοστό 5% της συνολικής  συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι της 
επιστροφής της, η οποία και θα επιστραφεί  μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης (εάν αυτό 
ζητηθεί). 

Σε  περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής  δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την κατακύρωση  
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα  που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού   
Συμβουλίου και του επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες  κυρώσεις  (άρθρο  203  του Ν.4412/2016). 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή ρητή  συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής  Διενέργειας  & 
Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού  για 
μέρος του υπό προμήθεια είδους  που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί  σε ποσοστό  μικρότερο του 
50% του συνολικά προβλεπόμενου  στη  διακήρυξη . 

Επίσης διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους  από 
το αρχικά προβλεπόμενο στη διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να  υπερβαίνει το 15%  του συνολικά 
προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 
Για κατακύρωση  μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου  από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη  αποδοχή από τον Προμηθευτή.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.    
Η  Σύμβαση που θα υπογραφεί  θα ισχύει  για ένα (1) έτος. Είναι δυνατή  η  δίμηνη παράταση της 

σύμβασης  με  απόφαση  του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση  των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες  διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από  
την αναγκαία διοικητική  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα   όσα  
ορίζονται  στις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και του Ν.4152/2013. 
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις όπως 
αυτές ισχύουν  σήμερα.        
Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από την υπηρεσία. 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον  Προμηθευτή. 
Όλα  τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, 
συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα Παραρτήματα  Α΄ & Β΄, που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.  
Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  του    
N.3329/2005 του N.3580/2007  και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων,  
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές 
διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις  του. 

 
 
 
                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                                                                                            Του Γ.Ν. Χαλκιδικής 
 
 
 
                                                                                   Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
             

                                                                                              

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

α/
α 

Περιγραφή είδους μονάδα 
μέτρησης 

 
ποσότητ

α 

τιμή 
μονάδος 

Δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Συνολική 
δαπάνη με 
Φ.Π.Α. 24% 

1 Βιβλίο για τεστ Παπανικολάου 300  
φύλλων ,κωδ. 119 

τεμάχιο 3 21,00 € 63,00 € 78,12 € 

2 βιβλίο συμβατότητας  300  φύλλων, 
κωδ.3 

τεμάχιο 2 25,90 € 51,80 € 64,23 € 

3 βιβλίο τοκετών 200 φύλλων, κωδ.124 τεμάχιο 2 16,75 € 33,50 € 41,54 € 

4 Καρτέλα ασθενούς (Α2)-Μ.Ε.Θ. 
,κωδ.482 

τεμάχιο 1.000 0,187 187,00 € 231,88 € 

5 μηχανογραφικό τριπλό χρηματικό 
ένταλμα  11χ9,5 / 750 φύλλων, 
αυτογραφικό  (λευκό-ροζ-κίτρινο) 

συσκευασία 20 55,00 € 1.100,00 € 1.364,00 € 

6 φάκελος μηχανογραφικός λευκός 
8Χ253mm (πακέτο 500 
φακέλων),κωδ.161 

συσκευασία 20 53,70 € 1.074,00 € 1.331,76 € 

7 Θερμομετρικό διάγραμμα 
χειρουργικού τομέα, Μπλοκ Α3, 
Μονό ,ψαροκολλητό, Ν1-505-Α 

μπλοκ 100 0,16 € 15,70 € 19,47 € 

8 Φύλλο Νοσηλείας (Α2)-
Μ.Ε.Θ.,κωδ.483 

τεμάχιο 1.000 0,187 187,00 € 231,88 € 

9 αναισθητικές πράξεις εκτός  
χειρουργείου , μπλοκ 50 φύλλων,  
διπλό (λευκό-κίτρινο) , αυτογραφικό, 
κωδ. 454 

μπλοκ 30 1,80 € 54,00 € 66,96 € 

10 Ειδικό βιβλίο διάθεσης Ναρκωτικών 
εκ  του  Αποθέματος, μπλοκ μονό, 
κωδ.172  

μπλοκ 50 1,10 € 55,00 € 68,20 € 
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11 βεβαίωση μπλοκ     (Αιμοδοσία), 
μπλοκ διπλό ( λευκό- κίτρινο), 
αυτογραφικό , 50 φύλλων, κωδ.238 

μπλοκ 100 1,10 € 110,00 € 136,40 € 

12 Θερμομετρικό Διάγραμμα 
Καρδιολογικής Κλινικής ,Μπλοκ Α3, 
Μονό, Ψαροκολλητό,κωδ.505-Γ 

μπλοκ 50 2,00 € 100,00 € 124,00 € 

13 Θερμομετρικό διάγραμμα  
Παθολογικού τομέα, κωδ.  505-Β 

μπλοκ 100 0,16 € 15,50 € 19,22 € 

14 Αντικειμενική εξέταση  Παιδιατρικού, 
μπλοκ Α4  μονό , μπρος- πίσω, κωδ. 
327 

μπλοκ 50 0,90 € 45,00 € 55,80 € 

15 Αίτηση  προμήθειας  ειδών, μπλοκ Α4 
διπλό ( λευκό- κίτρινο) , 
αυτογραφικό,   κωδ.140 

μπλοκ 100 1,60 € 160,00 € 198,40 € 

16 Ιστορικό Αιμοδότη ,  Μπλοκ Α4, 
Μονό-Διπλής  Όψης , Ψαροκολλητό, 
κωδ.478 

μπλοκ 200 3,17 € 634,00 € 786,16 € 

17 Συνταγή γυαλιών, μπλοκ  μονό  50 
σελίδων, κωδ. 106 

μπλοκ 50 0,62 € 31,00 € 38,44 € 

18 Προαναισθητική  Εκτίμηση  και 
διάγραμμα  αναισθησίας, μπλοκ, 
διπλό (λευκό- κίτρινο) , αυτογραφικό, 
κωδ.   Ι2-452 

μπλοκ 50 2,48 € 124,00 € 153,76 € 

19 Έντυπο Προεχγειρητικού Ελέγχου 
Μπλοκ Α4, Μονό, 
ψαροκολλητό,κωδ.475 

μπλοκ 50 2,00 € 100,00 € 124,00 € 

20 Ιστορικό ασθενούς , μπλοκ Α3, μονό, 
ψαροκολλητό, μπρος-πίσω , κωδ. 342 

μπλοκ 60 1,20 € 72,00 € 89,28 € 

21 Φύλλο Νοσηλείας παιδιατρικής, 
μπλοκ, μονό ,ψαροκολλητό, μπρος-
πίσω, κωδ.326 

μπλοκ 50 0,80 € 40,00 € 49,60 € 

22 Πόρισμα  Ακτινολογικού  
Εργαστηρίου, μπλοκ Α4,  διπλό 
(λευκό-κίτρινο),αυτογραφικό, 50 
φύλλων, κωδ.390 

μπλοκ 600 1,40 € 840,00 € 1.041,60 € 

23 Κατάσταση κατά Ασθενή Υλικών που 
χρεώνονται εκτός Νοσήλειου.  Μπλοκ 
50 φύλλων, τριπλό (Λευκό -Ροζ-
Κίτρινο) , Αυτογραφικό, κωδ.35 

μπλοκ 50 3,00 € 150,00 € 186,00 € 

24 Φύλλο Νοσηλείας Καρδιολογικής 
(τριπλό),κωδ.93 

μπλοκ 30 1,72 € 51,60 € 63,98 € 

25 Δελτίο Εξέτασης Αιμοδότη, Μπλοκ 
12cm X 17cm, Διπλό (λευκό -Κίτρινο), 
Αυτογραφικό , κωδ.24 

μπλοκ 150 2,00 € 300,00 € 372,00 € 

26 Ατομική Συνταγή Ναρκωτικών , 
κωδ.761 

τεμάχιο 50 12,5 625,00 € 775,00 € 
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27 Πρόγραμμα εργασίας Νοσηλευτικού 
Προσωπικού, μπλοκ Α3, μονό, κωδ. 
Ν4-592  

μπλοκ 100 0,90 € 90,00 € 111,60 € 

28 Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής 
Ναρκωτικών φαρμάκων , 
Νοσηλευτικού Προσωπικού 

τεμάχιο 50 32,5 1.625,00 € 2.015,00 € 

29 Πιστοποιητικό Θανάτου, μπλοκ Α4, 
μπρος-πίσω, ψαροκολλητό, κωδ. 214 

μπλοκ 30 1,00 € 30,00 € 37,20 € 

30 Διαιτολόγιο Κλινικών  μπλοκ Α3, μονό 
, ψαροκολλητό,  50 φύλλων, κωδ. 151 

μπλοκ 100 1,10 € 110,00 € 136,40 € 

31 Βιβλίο Πλάσματος -Αιμοπεταλίων  τεμάχιο 3 25 75,00 € 93,00 € 

32 Βιβλίο Επειγόντων περιστατικών 
Εξωτερικών Ιατρείων 250 φύλλων, 
κωδ.96 

τεμάχιο 50 15,00 € 750,00 € 930,00 € 

33 Διακομιστήριο Ασθενούς, μπλοκ 
μονό, ψαροκολλητό, κωδ.95 

μπλοκ 100 1,00 € 100,00 € 124,00 € 

34 Φάκελοι Γ  Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου Α3,  διάσταση 31Χ41 

τεμάχιο 3.000 0,14 € 420,00 € 520,80 € 

35 Φάκελοι Γ  Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου Α4,  διάσταση 25Χ31 

τεμάχιο 10.000 0,10 € 1.000,00 € 1.240,00 € 

36 Φάκελλος Ασθενούς (για  Αρχείο), 
κωδ.196 

τεμάχιο 15.000 0,29 € 4.350,00 € 5.394,00 € 

37 Βιβλίο  Χρεωπιστώσεις  Αίματος  τεμάχιο 3 40 120,00 € 148,80 € 

38 Πληροφοριακό δελτίο νοσηλείας  
Παθολογικής-  Πνευμονολογικής, 
κωδ.320  

φύλλα 5.000 0,12 € 600,00 € 744,00 € 

39 Παραπεμπτικό λευκό, μπλοκ μονό, 
ψαροκολλητό, 100 σελίδων, κωδ.145 

μπλοκ 1.500 0,24 € 360,00 € 446,40 € 

40 Μητρώο Κλινικών, κωδ.246  τεμάχιο 15 25 375,00 € 465,00 € 

41 Τρίωρη θερμομέτρηση, μπλοκ, μονό, 
ψαροκολλητό, κωδ.159 

μπλοκ 250 0,39 € 96,75 € 119,97 € 

42 Φύλλο παρακολούθησης 
αιμοκαθαιρόμενου, μπλοκ  Α4, μονό, 
ψαροκολλητό, 100 φύλλων , κωδ. 
Ν3.561 

μπλοκ 200 0,69 € 138,00 € 171,12 € 

43 Εισιτήριο στο Νοσοκομείο, μλοκ 
Α4,διπλό (λευκό- κίτρινο), 
αυτογραφικό, κωδ. Δ2.111 

μπλοκ 200 1,17 € 233,80 € 289,91 € 

44 Ιατρική βεβαίωση -γνωμάτευση, 
μπλοκ Α4, μονό, ψαροκολλητό, κωδ. 
372 

μπλοκ 300 0,53 € 158,88 € 197,01 € 

45 Φύλλα Χορήγησης φαρμάκων, μπλοκ, 
μονό, ψαροκολλητό, μπρος-πίσω, 
κωδ. Ν1-504 

μπλοκ 600 1,67 € 1.000,02 € 1.240,02 € 

ΑΔΑ: 6Ζ6Ω46907Υ-04Ν





7 
 

46 Κατάσταση Αιμοκαθάρσεων, κωδ.328 τεμάχιο 50 3 150,00 € 186,00 € 

47 Μηχανογραφικό  3πλο  Χρηματικό 
ένταλμα  11Χ9,5 / 750 φύλλων, 
Αυτογραφικό, διπλής   όψης  στο  
πρώτο φύλλο 

τεμάχιο 10 62 620,00 € 768,80 € 

48 Βιβλίο Μητρώο  Χειρουργείου (Μ.Υ.) 
200 φύλλων 

τεμάχιο 20 26,8 536,00 € 664,64 € 

49 Θήκη για CD χάρτινη  σε μορφή 
φακέλου , τετράγωνη , με 
αυτοκόλλητο και διαφάνεια στη μία 
πλευρά 

τεμάχιο 30.000 0,011 330,00 € 409,20 € 

     19.487,55 
€ 

24.164,56 € 

       

 ΤΑ  ΜΟΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ.  ΤΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ, ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ Κ.Λ.Π.  
ΕΝΤΥΠΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΕ ΤΩΝ 50 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221949_11 

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Πολύγυρος Χαλκιδικής / Πόλη : Πολύγυρος / Ταχ. Κωδικός: 

[63100  ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παναγιωτίδου Δέσποινα] 

- Τηλέφωνο: [23713-50207] 

- Ηλ. ταχυδρομείο:  [gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.hospitalchalkidiki.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης [Προμήθεια   Συριγγών (CPV: 

22820000-4)] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: p04080 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2) δωροδοκία 

3) απάτη 

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 

73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

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

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

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

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

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

ΕΕ 2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

1 Πρβλ άρθρο 48. 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για 

την εν λόγω πρόσβαση.  

 
 
 

                                                    
  

ΑΔΑ: 6Ζ6Ω46907Υ-04Ν




		2020-08-25T10:27:40+0300
	Athens




