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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  με αριθμ.  34η/ 27-11-2020 
 

για την προμήθεια «Απολυμαντικών», Συνολικού Προϋπολογισμού 26.594,37 €  συμπεριλαμβανομένου   
Φ.Π.Α. (CPV 24455000-8),  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 17η/27-10-2020  
Συνεδρίαση  του ( θέμα  13ο ), Σχετικά   με την έγκριση:   
α) Τεχνικών  Προδιαγραφών της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια 
«Απολυμαντικών». 
β) Διενέργειας Συνοπτικού  Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Απολυμαντικών», προϋπολογιστικής 
δαπάνης 26.594,37 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 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 ) 20REQ007721869 /26-11-2020. 
 
9)Την υπ. αριθμ. πρωτ. 13998/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΚ746907Υ-ΡΞΞ) Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  
ποσού 300,00 €, α/α 766, για το Οικονομικό έτος 2020  σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Κ.Α.Ε. 1311.01  για την κάλυψη  δαπάνης. 
 

Προκηρύσσει 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με Σφραγισμένες Προσφορές, για την Προμήθεια «Απολυμαντικών» (CPV 
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24455000-8), προϋπολογιστικής δαπάνης  26.594,37 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., για ένα (1) έτος, 
όπως  λεπτομερώς  περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α΄ &  Β΄ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης. 

 
Δημοσίευση της διακήρυξης : Δημοσιεύεται  στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στον Ιστότοπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  & στην Ιστοσελίδα του Γ.Ν.Χ.(www.hospitalchalkidiki.gr). 

 
Την προσφορά σας  κλεισμένη σε φάκελο  θα την παραδώσετε  το αργότερο μέχρι τις  14-12-2020, ημέρα   
Δευτέρα  και ώρα 14:30 μμ  στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στις 15-12-2020, ημέρα  Τρίτη  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  
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, prospectus   και ότι άλλο  απαιτείται, στα αρμόδια  γραφεία του  
Νοσοκομείου  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. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα   Συμμετοχής 
Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α) Οι ΄Ελληνες Πολίτες 
β)  Οι Αλλοδαποί  
γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
δ) Συνεταιρισμοί  
ε) Ενώσεις Προμηθευτών/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα  δικαιολογητικά  
όπως περιγράφονται  παρακάτω:   
Μέσα  στον κυρίως φάκελο της προσφοράς  τοποθετούνται:  
1. Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (πρωτότυπο και αντίγραφο) που θα 
περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού   το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Το  
Τ.Ε.Υ.Δ.  του  άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] , το οποίο  είναι  μία ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, που έχει τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ.75 τεύχος Α΄)  και αποτελεί προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση   των πιστοποιητικών  που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα  μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, 
πληροί τις ακόλουθες  προϋποθέσεις: 
α) Δεν βρίσκεται  σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73,74 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται  ή μπορούν να αποκλειστούν  από τη 
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 
γ) Ότι είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή , εφόσον ζητηθεί από  την αναθέτουσα αρχή, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:    
Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή  και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ,ΙΙΙ,VI) , 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα. 
Το μέρος VI  συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά 
νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει ένα 
ΤΕΥΔ. Όταν συμμετέχουν  οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει  να  συμπληρωθεί και 
υποβληθεί για κάθε φορέα- μέλος της  ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ και υποβάλλουν τα ανωτέρω κατά 
περίπτωση  δικαιολογητικά   για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Στις περιπτώσεις  όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του Διοικητικού Διευθυντικού  ή Εποπτικού 
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

http://www.hospitalchalkidiki.gr/
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αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο  ΤΕΥΔ, πιο συγκεκριμένα το 
ΤΕΥΔ  υπογράφεται από διαχειριστές, στις περιπτώσεις, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ  και από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
 
2. Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (πρωτότυπο και αντίγραφο), που θα περιλαμβάνει 
επί ποινή απόρριψης τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου  όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά  συσκευάζονται  
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο  με την ένδειξη «παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   
         
 3.Φάκελος με την ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο),  που θα  
περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τα  οικονομικά στοιχεία της  προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως, 
για το σύνολο της προσφοράς. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο  95 του  Ν.4412/2016. Στην τιμή 
που θα προκύψει, η οποία θα υπολογίζεται σε ευρώ, περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα και στη σχετική 
σύμβαση που θα υπογραφεί. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει   το  Νοσοκομείο. 
 Σε περίπτωση κατάθεσης ακριβώς ίδιας τιμής, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον Προμηθευτή βάσει 
κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται  
ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού και με την παρουσία  αυτών των οικονομικών φορέων. Η μη παρουσία 
των οικονομικών φορέων , από τη στιγμή που έχουν ενημερωθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή για 
την ημερομηνία και  την ώρα  αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, δεν συνεπάγεται ακυρότητα 
της διαδικασίας. Η υποβολή μίας  μόνο προσφοράς, στα πλαίσια   του συνοπτικού διαγωνισμού, δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη  συνέχιση της διαδικασίας  του διαγωνισμού  και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο : Το τίμημα της προσφοράς  
θα δοθεί με μία και μοναδική τιμή. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της παρούσης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν  δίδεται ενιαία τιμή  η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.    

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα αφενός είναι δεσμευτική για 
τον προμηθευτή ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το 
Νοσοκομείο. 
Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής δεν  
είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφραση τους  στην ελληνική 
γλώσσα. 
   
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 κατάθεση δειγμάτων είναι υποχρεωτική επί ποινή απόρριψης. 
  
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. 
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Διευκρινήσεις  δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που 
δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα,  μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, της  ματαίωσης της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016, όπως   
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
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. 

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 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. 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., 
για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο  που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον  Προμηθευτή  μέχρι την λήξη  της σύμβασης. 
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. 

Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
Μετά την Αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον  προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινό Προμηθευτή), να υποβάλλει εντός  προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης  σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα  που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.  

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 Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μικρότερης της ζητούμενης ποσότητας, που σε καμία 
περίπτωση δεν θα αναλογεί  σε ποσοστό  μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη 
διακήρυξη. Για κατακύρωση  μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου  από την διακήρυξη 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη  αποδοχή από τον Προμηθευτή. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα 
κατακύρωσης μεγαλύτερης  ποσότητας κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 30% από την αρχικά 
ζητούμενη ποσότητα. 

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.  
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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 Ν.4152/2013 & του  ΠΔ 80/2016 .  

Η αμοιβή του Προμηθευτή  θα επιβαρύνεται από  την παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  όπως κάθε  
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες  διατάξεις. 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον  Προμηθευτή. 
¨Ολα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, 
συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα. 
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 Είδος 

 
 

Μονάδα  
Μέτρησης 

Ποσότη
τα 

Τιμή 
είδους  
χωρίς 
ΦΠΑ 

Δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Συνολική 
τιμή με ΦΠΑ 

1 

Υγρό απολύμανσης επιφανειών και 
δαπέδων με αντιμικροβιακή δράση 
έναντι μυκήτων, βακτηριοκτόνο, 
αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, μη 
ερεθιστικό, κατάλληλο  για 
ευαίσθητα  δάπεδα και επιφάνειες,  
χωρίς αλδεΰδες και φαινόλες.  
Συσκευασία 5 λίτρα με δοσομετρική 
αντλία.  

 Λίτρο 

400 
 

 
 
 
 
 

8,00 € 

 
 
 
 
 

3.200,00 

 
 
 
 

13% 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.616,00 € 

2 

Υγρό απολύμανσης επιφανειών 
άνω του πατώματος και 
εξοπλισμού με αντιμικροβιακή 
δράση έναντι , μυκήτων, ιών (HIV, 
HBV),  βακτηριοκτόνο , 
αντιοξειδωτικό αντιδιαβρωτικό, μη 
ερεθιστικό ,χωρίς αλδεΰδες, να 
περιέχει αλκοόλες ταχείας 
δράσεως. συσκευασία σε μορφή 
σπρέϊ έως 1 λίτρο.  

 Λίτρο 

1200 

 
 
 
 
 

3,60€ 

 
 
 
 
 

4.320,00 
 

 
 
 
 
 

13% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.881,60 € 

ΑΔΑ: ΩΔΔΔ46907Υ-ΚΝΡ



6 
 

3 

Υγρό υψηλού βαθμού 
απολύμανσης με γλουταραλδεΰδη  
2 % για θερμοευαίσθητα όργανα 
(ενδοσκόπια )σταθερό έως 30 
ημέρες - έτοιμο  προς χρήση. 

 Λίτρο 

100 

 
 

4,50€ 

 
 
450,00 

 
 

13% 

 
 
508,50 € 

4 

Υγρό καθαρισμού και 
απολύμανσης χειρουργικών 
εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι, μη 
ερεθιστικό χωρίς αλδεΰδες, 
αντιοξειδωτικό, αντιδιαβρωτικό, 
ελεύθερο  από ιωδιούχα ή 
χλωριούχα παράγωγα  
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο,  
ιοκτόνο. Συσκευασία έως  5 λίτρα  
με δοσομετρική αντλία. Η χρήση 
του  διαλύματος  να  έχει  διάρκεια  
24 ώρες.  

 Λίτρο 

150 

 
 
 
 
 
 

15,00€ 

 
 
 
 
 
 

2.250,00 

 
 
 
 
 
 

13% 

 
 
 
 
 
 

2.542,50 € 

5 

Απορρυπαντικό σκόνη  
καθαρισμού αυτόματων 
πλυντηρίων για  χειρουργικά  
εργαλεία  και  όργανα,  χαμηλού 
αφρισμού, αλκαλική  με 
αποσκληρυντική  ουσία,  
προτεινόμενη  από  τον  
κατασκευαστή (MIELE). 

 κιλό 

 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 

7,00€ 

 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 

24% 

 
 
 
 

86,80 € 

6 

Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των 
χεριών με ήπιες αντισηπτικές 
ιδιότητες ,μη ερεθιστικό καλά 
συμβατό με το δέρμα. Συσκευασία 
1lit με δοσομετρική αντλία. 

 
Λίτρο 

 
 

1000 
 
 
 
 

 

 
 

2,10€ 

 
 

2.100,00 

 
 

24% 

 
 

2.604,00 € 

7 

Υγρό αντισκωριακό χειρουργικών 
εργαλείων. Συσκευασία έως  1lit. 

 Λίτρο 

 
10 

 
17,00€ 

 
170,00 

 
24% 

210,80€ 

8 

Υγρό λιπαντικό χειρουργικών 
εργαλείων σε spray υδατοδιαλυτό 
χωρίς σιλικόνη, μη τοξικό να 
διατίθεται  με σωλήνα ψεκασμού. 

 τεμ 

10 

 
 

8,00€ 

 
 

80,00 

 
 

24% 

 
 

99,20€ 

9 

Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό  και 
καθαριστικό χωρίς τασιενεργά για 
χρήση σε αυτόματα πλυντήρια 
χειρουργικών εργαλείων. Να  είναι  
συμβατό με τα  πλυντήρια  του  
Νοσοκομείου  μας  
(ΜΙΕLE).Συσκευασία έως  5 λίτρα. 
 Λίτρο 

 
 

60 

 
 
 
 

7,30€ 

 
 
 
 

438,00 

 
 
 

24% 
 

 
 
 

543,12€ 

10 

Λεπτόρευστο  διάλυμα 
Υποχλωριώδους νατρίου 
(χλωρίνη).Να περιέχει 
απολυμαντικούς –λευκαντικούς 
παράγοντες με βάση το ενεργό 
χλώριο. 
Συσκευασία 2-5 λίτρα. 
  Λίτρο 

3000 

 

 
 

1,50€ 

 

 
 

4.500,00 

 

 
 

24% 

 

 
 

5.580,00 € 

11 

Υγρό απορρυπαντικό 
συμπυκνωμένο, καθαρισμού 
αυτόματων πλυντηρίων για 
χειρουργικά εργαλεία και όργανα. 
Συσκευασία  έως  5 λίτρα Λίτρο 

120 

 
 

7,50€ 

 
 

900,00 

 
 

24% 

 
 

1.116,00 € 
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12 

Αλάτι Πλυντηρίου Εργαλείων για 
τον Αποσκληρυντή του Πλυντηρίου 
MIELE. Να είναι συμβατό με τα 
πλυντήρια του Νοσοκομείου μας 
(MIELE). Συσκευασία 0,75Kg  έως 
1Kg.  κιλό 

50 

 
 
 

4,20€ 

 
 
 

210,00 

 
 
 

24% 

 
 
 

260,40 € 

13 

Υγρό Συμπυκνωμένο γυαλιστικό 
(λαμπρυντικό) χειρουργικών 
εργαλείων  για πλυντήριο MIELE, 
με βάση τασιενεργά και 
γαλακτωματοποιητές για 
χειρουργικά εργαλεία.  Λίτρο 

30 

 
 
 

6,00€ 

 
 
 

180,00 

 
 
 

24% 

 
 
 

223,20 € 

14 

Σποροκτόνα μαντηλάκια 
απολύμανσης επιφανειών 
 Τεμάχιο 

10000 

 
0,19€ 

 
1.900,00 

 
13% 

 
2.147,00 € 

15 

Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό 
ταχείας δράσης έτοιμο προς χρήση 
 Λίτρο 

100 

 
9,00€ 

 
900,00 
 

 
13% 

 
1.017,00 € 

16 

Υψηλού βαθμού απολυμαντικό 
συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ) 
 Τεμάχιο 

150 

 
3,50€ 

 
525,00 

 
13% 

 
593,25 € 

17 

Απολυμαντικά μαντηλάκια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κ.Φ.Κ 
 Τεμάχιο 

10000 

 
0,05€ 

 
500,00 

 
13% 

 
565,00 € 

 
                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ = 26.594,37€ 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ  2020 
 

 
Α/Α 1 Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων 
Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό - καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισµού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάµους 
ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, µηχανήµατα χειρουργείου, 
θερµοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors).  
Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.  
Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή µία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς 
αµµωνίου.  
Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους στις προτεινόμενες δοσολογίες 
χρήσης.  
Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή.     
Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και φυματιοκτόνο.  
Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15-30 λεπτά για το 
σύνολο του επιθυµητού φάσµατος.  
Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, µάρµαρο, πλακάκι, υλικό θερµοκοιτίδων, 
monitors, κ.λπ (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας).  
Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο 
δοσοµετρικό δοχείο.  
Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος για το επιθυµητό φάσµα δράσης στον απαιτούμενο χρόνο. 

 
A/A 2 Υγρό απολύμανσης επιφανειών άνω του πατώματος 
Υγρό  απολυµαντικό  µικρών  επιφανειών,  µε  αλκοόλες,  για  χρήση  µε  ψεκασµό.   
Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. 
Να  είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και φυματιοκτόνο. 
Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών µικροβιακών στελεχών MRSA, Acinetobacter . 
Να µην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. 
Ο χρόνος επίτευξης του  απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του 
επιθυµητού φάσµατος.  
Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό κ.λπ (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας). 
Να εξατµίζεται χωρίς να αφήνει στίγµατα. 
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Να µην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. 
Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου µε δωρεάν συσκευές ψεκασµού.   
Να  είναι  καταχωρηµένο  στο  Ε.Μ.Χ.Π  και  να  έχει  άδεια  Ε.Ο.Φ.   
Να  συνοδεύεται  από  πίνακα  φάσµατος  και  αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε στοιχεία από 
μελέτες διαπιστευμένων φορέων.  
 
A/A 3 Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεύδη  2 % 
Απολυµαντικό  και  σποροκτόνο  διάλυµα  γλουταραλδεΰδης  2%  έτοιµο  προς  χρήση.  Να  είναι  µικροβιοκτόνο  
(συµπερ.Helicobacter  pylori), µυκητοκτόνο, µυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio, Noro). 
Ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του 
επιθυµητού φάσµατος. 
Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, µε σαφή αναφορά στην λογαριθµική µείωση. 
Να επισυναφθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας από φορείς. 
Να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης. 
Το έτοιµο διαλύµα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ηµέρες. 
Η δραστικότητα του έτοιµου διαλύµατος να επιδέχεται έλεγχο µε δείκτες και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο 
ενηµερωτικό φυλλάδιο των δεικτών, στους οποίους να πιστοποιείται η συμβατότητα με το προσφερόμενο 
απολυμαντικό. 
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί. 
Να  είναι  καταχωρηµένο  στο  Ε.Μ.Χ.Π.   
Να συνοδεύεται από δωρεάν αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή απόρριψη του 
διαλύµατος στο αποχετευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα.  
Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος.  
 
 
A/A 4 Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι. 
Συμπυκνωμένο προαπολυμαντικό - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς αλδεΰδες, 
φαινόλες ή χλώριο, µε εµβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.  
Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV). 
Χαµηλού αφρισµού, να περιέχει ένζυμα ως καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, αμύλου κλπ. 
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Nα αποµακρύνει αποτελεσµατικά το βιοϋµένιο (biofilm) και να κατατεθεί η μελέτη. 
Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη δηµιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων. 
Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το 
σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 
Να µην είναι τοξικό καυστικό ή ερεθιστικό για δέρµα, βλεννογόνους ή οφθαλµούς στις προτεινόμενες δοσολογίες 
χρήσης. 
Σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο δοσοµετρικό 
δοχείο. 
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυµητό φάσµα δράσης. 
Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσµα για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος.  
 
A/A 5 Απορρυπαντικό σκόνη  καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων 
Σκόνη καθαρισµού για χειρουργικά εργαλεία και θερµοευαίσθητα όργανα, µε αλκαλικό pH , χαµηλού αφρισµού, να 
περιέχει συστατικά µε υψηλή καθαριστική δράση, να µην είναι ιωδοφόρο, να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα 
του νερού, κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο εργαλείων Miele 7782. 
Nα δoθεί το κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
Να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρικό δοχείο.  
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π, CE και πιστοποίηση Miele. 
 
A/A 6 Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες 
Υγρό κρεµοσάπουνο για καθαρισµό χεριών και δέρµατος µε ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση. Να µη 
δηµιουργεί ξηροδερµίες ή ερεθισµούς, να είναι δερµατολογικά και οφθαλµικά ελεγµένο µε µελέτες (να κατατεθούν 
επί ποινή απόρριψης), µε υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών),  χωρίς σάπωνες και 
αλκάλια, µε γλυκερίνη και βιταµίνες.  
Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη µη 
ανάπτυξη µικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 
παράρτηµα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).  
Καταχώρηση στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09..  
Σε συσκευασία 1 λίτρου µε ενσωµατωµένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιµόλυνσης του περιεχοµένου. 
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A/A 7 Υγρό αντισκωριακό χειρουργικών εργαλείων 
Συµπυκνωµένο αντισκωριακό υγρό ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων.  
Να περιέχει οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωµατισµού από την επιφάνεια των 
εργαλείων.  
Να µην είναι τοξικό και να µην έχει έντονη ή ερεθιστική οσµή.  
Σε συσκευασία έως 1 λίτρο. 
Με σήµανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. 
Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
 
A/A 8 Υγρό λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων σε spray 
Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων υδατοδιαλυτό µε βάση ιατρικά λευκά έλαια.  
Σε  µορφή σπρέι χωρίς προωθητικά αέρια, χωρίς σιλικόνη ή άλλα συστατικά που εμποδίζουν την αποστείρωση 
εργαλείων σε κλίβανο ατµού και σε ξηρό κλίβανο.  
Να είναι µη τοξικό (να επισυναφθούν µελέτες ασφάλειας) και να µην αφήνει κατάλοιπα.  
Να διατίθεται σε συσκευασία έως 500 ml και να διαθέτει µακρύ προσθαφαιρούµενο ρύγχος για λίπανση σε 
αρθρώσεις.  
Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.  
 
A/A 9 Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό  και καθαριστικό 
Συµπυκνωµένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων. Να είναι µίγµα οργανικού και ανόργανου οξέως σε 
περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειµµάτων σε αυτόµατα 
πλυντήρια και για την αποµάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων.  
Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά, το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP, καταχώρηση 
στο Ε.Μ.Χ.Π, CE και πιστοποίηση Miele. 
 
Α/Α 10  Λεπτόρευστο Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 
Να περιέχει απολυμαντικούς-λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο. Να διαθέτει ως ενεργό 
συστατικό το σταθεροποιημένο υποχλωριώδες νάτριο άνω του 5% το οποίο να είναι τριπλά φιλτραρισμένο για την 
απομάκρυνση ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση του. 
Να φέρει την έγκριση από τον Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική  δράση του προϊόντος και 
έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Ε.Μ.Χ.Π). 
Nα κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας του σκευάσματος.  
Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία 2-5 λίτρων. 

 
Α/Α 11 Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων MIELE 
Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων για χειρουργικά εργαλεία και όργανα. 
Να είναι αλκαλικό με pH διαλύματος ˃10, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα. Να περιέχει ένζυμα που να 
ενισχύουν την δράση του, να μην περιέχει αλδεΰδες, προτεινόμενο από τον κατασκευαστή MIELE. Να είναι 
συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE) και πιστοποιημένο από κατασκευάστριες εταιρείες 
εργαλείων και ενδοσκοπίων, να κατατεθούν οι ανάλογες πιστοποιήσεις. Συσκευασία  έως  5 λίτρα. Να δίνεται η τιμή 
του διαλύματος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
 
Α/Α 13 Υγρό Συμπυκνωμένο γυαλιστικό (λαμπρυντικό) χειρουργικών εργαλείων  για πλυντήριο MIELE 
Συµπυκνωµένο υγρό γυαλιστικό για πλυντήρια εργαλείων µε παράγοντες για επιτάχυνση του στεγνώματος των 
εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και µείωση της θερμοκρασίας στεγνώματος.  
Να είναι ελεγµένο ως προς την ελάχιστη υπολειµµατική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να 
προσκομιστεί αντίστοιχη µελέτη σύµφωνα µε το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Να δίνεται κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
 
Α/Α 14 Σποροκτόνα μαντηλάκια απολύμανσης επιφανειών 
Σποροκτόνα απολυμαντικά και καθαριστικά πανάκια για επιφάνειες και εξοπλισμό. Να μην περιέχουν αλδεΰδες αλκοόλες 
ή χλώριο. Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων μυκήτων ιών μυκοβακτηριδίου 
φυματίωσης και σπόρων του Clostridium difficile και να πληρούν το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
16615. Ανθεκτικά στο σκίσιμο από non woven υλικό βάρους ≥50gr/m2, να μην αφήνουν ινίδια. Να μην επισημαίνονται ως 
επικίνδυνα για τον χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό. Να κατατεθούν 
πιστοποιητικά συμβατότητας.  Να έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ. Σε συσκευασία έως 100 τεμάχια με κλείστρο ασφαλείας. 
 
Α/Α 15 Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό ταχείας δράσης έτοιμο προς χρήση 
Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης σποροκτόνο με υπεροξικό οξύ για θερμοευαίσθητα όργανα  ( γαστροσκόπια- 
ενδοσκόπια). Έτοιμο προς χρήση με προσθήκη ενεργοποιητή, βακτηριοκτόνο (σύμφωνα με την ΕΝ 13727 και  ΕΝ 
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14561), μυκητοκτόνο (σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562),μυκοβακτηριοκτόνο (σύμφωνα με την ΕΝ 14348 και την 
ΕΝ 14563), πλήρως ιοκτόνο έναντι  ιών  με  περίβλημα  και χωρίς  (POLIO, ΑDΕΝΟ, NORO σύμφωνα με την ΕΝ 14476) 
σε χρόνο 5- 10 λεπτά max. Να είναι και σποροκτόνο σε χρόνο 5-10 λεπτά με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση 
(log5). Με ουδέτερο pΗ 6,5-7,5  ±0,5 και ελεύθερο ερεθιστικών αναθυμιάσεων οξικού οξέος. Να είναι συμβατό με τα 
ενδοσκόπια του νοσοκομείου και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. Η σταθερότητα διαλύματος να είναι 7-28 
ημερών χωρίς περιορισμό εμβαπτίσεων στην χρήση. Να ελέγχεται η δραστικότητά του με δείκτες και να κατατεθεί το 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο αυτών με την μετάφραση στα ελληνικά. Οι δείκτες αυτοί να είναι ελεγμένοι και πιστοποιημένοι από 
τον κατασκευαστή του διαλύματος (να κατατεθεί η σχετική μελέτη) ως προς τα ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής 
ουσίας μέσα στο απολυμαντικό διάλυμα. Επίσης να είναι πρακτικοί στη χρήση τους με εύκολο και ευανάγνωστο 
αποτέλεσμα (ενεργό- μη ενεργό) της δραστικότητας του διαλύματος. Οι δείκτες πρέπει να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος 
ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με σαφήνεια εάν το διάλυμα παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί. Σε συσκευασία 
έως 5 λίτρων. Να διαθέτει CE mark και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.  
 
Α/Α 16 Υψηλού βαθμού απολυμαντικό συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ) 
Διάλυμα υψηλού βαθμού απολύμανσης – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα και εργαλεία. Να περιέχει ως 
δραστική ουσία το υπεροξικό οξύ σε συμπυκνωμένη μορφή σκόνης. Δραστικό έναντι βακτηρίων σύμφωνα με ΕΝ 13727 
και ΕΝ 14561. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562. πλήρως ιοκτόνο έναντι ιών με 
περίβλημα και χωρίς ( HIV, HBV, HCV, POLIO, ADENO),σύμφωνα με το ΕΝ 14476. Μυκοβακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα 
ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563. Σποροκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 13704. Με ουδέτερο pΗ, διαλύματος 6,5-7,5 περίπου. Να 
κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων ενδοσκοπίων κλπ. Με 
καθαριστικές ιδιότητες ( ύπαρξη τασιενεργών). Ο χρόνος απολύμανσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά και να κατατεθούν 
μελέτες. Να ελέγχεται η δραστικότητα του διαλύματος με δείκτες ( να προσφέρονται). Σε συσκευασία φακελίσκου για 
δυνατότητα παρασκευής 5lt διαλύματος. 
 
Α/Α 17 Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού Κ.Φ.Κ 
Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ΚΦΚ). Εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης και 2% 
χλωρεξιδίνης, για την απολύμανση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων κλπ. Σε ατομική συσκευασία ανά μαντηλάκι 
διαστάσεων περίπου 15Χ15 cm. Να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική και να περιέχει υπολειμματική απολυμαντική δράση 
μετά την χρήση. Σε συσκευασία 50-100τμχ. Να διαθέτει CE σήμανση και να κατατεθεί η  
καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
 
 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

 
 

1.  Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.  
2.  Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά 
ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εμαγιέ, ακρυλικά, κ.α.   
3.  Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί 
ποινή απόρριψης :  
3.1. Αναλυτικό  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με 
παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια.  Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: 
«ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό 
φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε  άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί  την  απόλυτη  
συμφωνία  με  τις  τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
3.2.  Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά. 
3.3  Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων ή και Ε.Μ.Χ.Π για προϊόντα με 
καθαριστική δράση που επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
3.4.  Να επισυναφθούν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 
1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Για τα εισαγόμενα προϊόντα να 
κατατεθεί και το πρωτότυπο Αγγλικό του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα είναι πιστή. 
3.5.  Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.  
3.6.  Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Η 
Ελληνική μετάφραση του κειμένου θα είναι πιστή του Αγγλικού. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 
3.7.  Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων για όλα τα προϊόντα με 
απολυμαντικές ιδιότητες. 
3.8. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 
14001:2015 για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά που είναι ιατροτεχνολογικά, και β) ISO 9001:2015 και ISO 
22716:2007 για τα καλλυντικά. Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα 
ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να προσκομισθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF 
CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο 
οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης. 
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4.  Για απολυμαντικά  ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους 
κατασκευαστές των ενδοσκοπίων. 
5.  Όσα από τα απορρυπαντικά και  απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια 
πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων κλπ όσον αφορά την 
καταλληλόλητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. Για λόγους συμβατότητας τα απορρυπαντικά, ουδετεροποιητικά 
και διαβρεκτικά θα πρέπει να είναι ενός παρασκευαστή. 
6.  Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των 
συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5. Επίσης να κατατεθεί και το ισχύον πιστοποιητικό 
εγγραφής στο μητρώο παραγωγών. 
7. Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές διαπιστευμένων 
εργαστηρίων όπως αυτές περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 και στις μεθοδολογίες 
ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση και ομάδα μικροοργανισμών ( για 
εργαλεία, για επιφάνειες , βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία κ.ο.κ στον ιατρικό τομέα). 
 
Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. 
Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης. 
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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   Απολυμαντικών  

CPV): (24455000-8) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99221949_11 

- 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. 

 

ΑΔΑ: ΩΔΔΔ46907Υ-ΚΝΡ



17 
 

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 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«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, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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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. 

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. 
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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. 

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)  
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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.  
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