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Για την   «Παροχή  Υπηρεσιών  Συντήρησης του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού  
(CPV50000000-5) , 1)Τροφοδοσίας Μηχανημάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 2) Αποσκλήρυνσης 
Λεβητοστασίου Παλαιού Κτιρίου 3)Ζεστου Νερού Χρήσης Παλαιού Κτιρίου 4)Αποστείρωσης 5) 
Ύδρευσης Νέου Κτιρίου 6)Συστηματος Χλωρίωσης  Παλαιού  Κτιρίου 7)Συστημα Χλωρίωσης Νέου 
Κτιρίου  προυπ. δαπάνης  7.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  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.2955/02-11-2001 (ΦΕΚ 256/02-11-2001,τεύχος Α΄) « Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες Ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2)Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις  
3)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τεύχος Α΄),«Ανάληψη  υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
4) Τις διατάξεις του  Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-7-2014,τεύχος Α΄) άρθρο 47 «Παρατηρητήριο τιμών  (περί 
νομιμότητας δαπανών)». 
5)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 του. 

6)Την υπ.αριθμ 19η/25-11-2020. Αποφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου του Γ.Ν.. Χαλκιδικής (θεμα25ο ) 
ΑΔΑ ΩΔΖΜ46907Υ-Η0Ξ  
 
7)Την υπ. αρ. πρωτ14376 (ΑΔΑ:6ΛΣΜ46907Υ-ΘΒΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
  
 
 
 
                                                                  Προκηρύσσει    
                                                    

  Διαδικασία  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  Σφραγισμένες Προσφορές,   για την Παροχή  

Υπηρεσιών  Συντήρησης του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού  , 1)Τροφοδοσίας 

Μηχανημάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 2) Αποσκλήρυνσης Λεβητοστασίου Παλαιού Κτιρίου 3)Ζεστου 
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Νερού Χρήσης Παλαιού Κτιρίου 4)Αποστείρωσης 5) Ύδρευσης Νέου Κτιρίου 6)Συστηματος Χλωρίωσης  
Παλαιού  Κτιρίου 7)Συστημα Χλωρίωσης Νέου Κτιρίου    προϋπολογιστικής δαπάνης  7.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , για ένα (1) έτος, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα παραρτήματα  Α 
και Β που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

. 

 

 
Δημοσίευση της  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  : Δημοσιεύεται  στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) & στην  Ιστοσελίδα του 
Γ.Ν.Χαλκιδικής. 
 
 
Την προσφορά σας  κλεισμένη σε φάκελο  θα την παραδώσετε  το αργότερο μέχρι τις 17-12-2020, ημέρα 
Πέμπτη ,  και ώρα 14:30 μμ  στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στις18-12-2020, 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 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  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος 
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 , όπως  ζητούνται στην  πρόσκληση . 
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. Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται,  επίσης  μέσα στον κυρίως φάκελο με την  ένδειξη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Οι φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής  Τεχνικής  & Οικονομικής  προσφοράς   θα φέρουν 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 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 πρόσκλησης  δεν 
γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Διευκρινήσεις δίνονται  μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινίσεις  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 πρόσκληση   
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

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

πρόσκλησης , 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 
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όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί  από τους όρους της πρόσκλησης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν. 

 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 117, παρ.4, του Ν.4412/2016 η  αποσφράγιση των οικονομικών  
προσφορών  μπορεί  να  γίνει  στην  ίδια  δημόσια συνεδρίαση, κατά  την κρίση  της Επιτροπής. 

 
           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  Ανάδοχο  μέχρι την λήξη  της σύμβασης. 
Αποκλείεται 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. 
Το κριτήριο για την κατακύρωση του έργου και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η  πλέον  

συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο βάσει  τιμής,  εφόσον οι προσφερόμενες εργασίες  
καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους  των τεχνικών  προδιαγραφών και είναι μέσα στα πλαίσια  της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

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 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 
Εγγύηση   συμμετοχής στον διαγωνισμό, κατ’ άρθρο 72 του Ν.4412/2016,  δεν απαιτείται. 

H  κατακύρωση  του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό  Συμβούλιο  του Νοσοκομείου και θα 
ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα  Ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο  να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση .  

Σε  περίπτωση που ο ανακηρυχθείς  Ανάδοχος   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 από το  Νόμο   κυρώσεις. 

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  Σύμβαση που θα υπογραφεί  θα ισχύει  για ένα έτος.  

 
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή  εποπτείας  και ελέγχου που θα ορισθεί με 

απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Χ. και η οποία θα απευθύνεται στον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του που θα ορίσει 
ο Ανάδοχος. 

 
Ο  Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις  όπως   

ισχύουν 
      

           Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 
 

Η  πληρωμή  του Αναδόχου  θα γίνεται σε ευρώ,  μετά  την προσκόμιση  του  τιμολογίου από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα  με τα  όσα  ορίζονται  στις διατάξεις του ΠΔ 80/16 και του Ν.4152/2013, 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. 
΄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  
Πρόσκλησης   Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος . 
 
Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  του   Ν. 
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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, του  N.3329/2005   και του  N.3580/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 
 

  
 

 
                                                          Δρ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

         
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1) 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 2) ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ–3) ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ- 4) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ -5) ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- 

6) ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- 7)ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ . 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η ανάδειξη  αναδόχου συντηρητή (έλεγχος, επισκευή και έκτακτη ή 

προληπτική συντήρηση) για : 

1α. τα μηχανήματα επεξεργασίας νερού (αντίστροφη όσμωση) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Η μονάδα διαθέτει 14 μηχανήματα αιμοκάθαρσης σε λειτουργία.  

1β.  τους αποσκληρυντές νερού : 

 -του λεβητοστασίου του παλιού κτιρίου 

 -του ζεστού νερού χρήσης του παλιού κτιρίου 

 -της κεντρικής αποστείρωσης  

 -του νερού ύδρευσης του νέου κτιρίου. 

1γ.  τους χλωριωτές νερού : 

 -του παλιού κτιρίου 

 -του νέου κτιρίου 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόμενη από την ημερομηνία της 

υπογραφής της με δικαίωμα παράτασης δύο  μηνών μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου εάν και 

κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου . 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ 

3.1  ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή ορίζονται στις υπηρεσίες συντήρησης των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων 

και των ανταλλακτικών συντήρησης – αναλωσίμων (πλήν του άλατος των αποσκληρυντών), του εξοπλισμού 

δηλαδή των προφίλτρων ωσμώσεων, των φίλτρων μικροβίων, των λυχνιών UV, των ανταλλακτικών των 

βαλβίδων των αποσκληρυντών, των φίλτρων θολότητος και των φίλτρων ενεργού άνθρακα καθώς και τα 

απαραίτητα για την συντήρηση υδραυλικά και ηλεκτρολογικά μικροϋλικά, κ.λ.π. όπως αναλυτικά περιγράφονται 

παρακάτω, για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

α) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο των  

μηχανημάτων του συστήματος επεξεργασίας νερού τροφοδοσίας μηχανημάτων μονάδας  

τεχνητού νεφρού και συντήρηση-επισκευή αυτών όταν απαιτείται. Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά την 

διάρκεια των εργασίμων ημερών της Μ.Τ.Ν (από Δευτέρα μέχρι Σάββατο ) με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα 

συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή. 

 

Αναλυτικά τα μηχανήματα είναι : 

Δύο   αντίστροφες ωσμώσεις 

ΑΔΑ: 9ΘΣΨ46907Υ-ΓΓΞ





 

6 

 

Δύο   αυτόματοι αποσκληρυντές 

Δύο   αυτόματα φίλτρα θολότητας 

Δύο   αυτόματα φίλτρα ενεργού άνθρακα 

Ένας  αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας 

Δύο   φίλτρα μικροβίων 

Δύο   πιεστικά συγκροτήματα 

Τέσσερις ανοξείδωτες  αντλίες 

Τέσσερις  δεξαμενές  νερού 

Ένας ηλεκτρικός  πίνακας κίνησης και αυτοματισμών 

 

β)  Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί τρείς καθαρισμούς και απολυμάνσεις των  μεμβρανών των 

αντίστροφων ωσμώσεων κατά τη διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους. Το πρόγραμμα των επισκέψεων θα 

καταρτίζεται από κοινού μεταξύ συντηρητή και NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Οι τακτικοί μικροβιολογικοί έλεγχοι του νερού τροφοδοσίας των μηχανημάτων τεχνητού νεφρού είναι ευθύνη 

του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
 

γ) Ο συντηρητής υποχρεούται μία φορά τον χρόνο να απολυμαίνει όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού του 

συστήματος επεξεργασίας νερού. 
 

δ)  Ο συντηρητής υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης να αποκαταστήσει τη βλάβη δίχως επιπλέον χρέωση 

εργατικών. 
 

3.2  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο των αποσκληρυντών  και συντήρηση-

επισκευή αυτών όταν απαιτείται. 
 

3.3  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ  

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-

επισκευή αυτού όταν απαιτείται. 
 

3.4  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-

επισκευή αυτού όταν απαιτείται. 
 

3.5  ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-

επισκευή αυτού όταν απαιτείται. 

3.6  ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-

επισκευή αυτού όταν απαιτείται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την πλήρωση του δοχείου διαλύματος χλωρίου με 

την κατάλληλη αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη χλωρίωση του νερού. H προμήθεια του 

χλωρίου, θα γίνεται από το  Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος όταν πληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό 

βιβλίο ή σε τεχνικό δελτίο.   

 

3.7  ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί μία φορά κάθε μήνα έλεγχο του συστήματος και συντήρηση-

επισκευή αυτού όταν απαιτείται. Επίσης είναι υπεύθυνος για την πλήρωση του δοχείου διαλύματος χλωρίου με 
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την κατάλληλη αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και αδιάλειπτη χλωρίωση του νερού.  H προμήθεια 

του χλωρίου, θα γίνεται από το  Νοσοκομείο. Ο υπεύθυνος όταν πληρώνει με διάλυμα θα υπογράφει σε ειδικό 

βιβλίο ή σε τεχνικό  δελτίο.   

 

4. ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής συντήρησης ή 

επισκευής βλάβης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταμένης ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν.ή της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Χ., αυθημερόν, αν η κλήση γίνει μέχρι ώρα 12 το μεσημέρι, ή την επόμενη ημέρα το 

πρωί αν η κλήση γίνει μετά τις 12 το μεσημέρι., εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο συντηρητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο όπου 

υπηρεσίες ή ανταλλακτικά δεν μπορούν να δοθούν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. δυστυχήματος, κοινωνικής 

αναταραχής, πολέμου κ.λ.π.) ή άλλων γεγονότων που είναι πέραν του ελέγχου του συντηρητού. 

 

6)  Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με γνώμονα τις 

προδιαγραφές και τις  οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 

αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου. Οι εργασίες 

αυτές θα διεξάγονται από τους τεχνικούς του συντηρητή με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο.  

 

7) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο  τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή 

των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχάνημα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών 

που αντικατέστησε σε κάθε μηχάνημα. 

 

8) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ οι εργασίες 

επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα 

διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας 

εταιρείας. 

 

9) Ευθύνη του αναδόχου είναι η συνεχής τροφοδοσία με επεξεργασμένο νερό της Μονάδος Τεχνητού Νεφρού 

κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διακοπεί η λειτουργία της Μ.Τ.Ν. 

εξαιτίας της μη παροχής επεξεργασμένου νερού. Ο συντηρητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη 

παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο όπου υπηρεσίες ή ανταλλακτικά δεν μπορούν να δοθούν λόγω 

ανωτέρας βίας (π.χ. δυστυχήματος, κοινωνικής αναταραχής, πολέμου, σεισμού κ.λ.π.) ή άλλων γεγονότων που 

είναι πέραν του ελέγχου του συντηρητού. 

 

10) Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ, πιστοποιήσεις, που να 

αποδεικνύουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις  στο είδος των υπό ανάθεση 

μηχανημάτων επεξεργασίας νερού. 

 

Να κατατεθούν επί ποινής απόρριψης, οι ακόλουθες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά:   

 
- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα με εκπαιδευμένους τεχνικούς και 
προϊστάμενο διπλωματούχο Μηχανικό ανωτάτης εκπαίδευσης κατάλληλης ειδικότητας (να κατατεθεί η άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος).  
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- Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου Μηχανικού ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της συντήρησης των 
υπό ανάθεση μηχανημάτων επεξεργασίας νερού στο Γ.Ν. Χαλκιδικής.  

- Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για μηχανήματα επεξεργασίας νερού Μονάδων 

Τεχνητού Νεφρού (αντίστροφη όσμωση, αποσκληρυντή, φίλτρα  κ.λ.π. όπως περιγράφονται παραπάνω), 

αποσκληρυντών νερού ύδρευσης και χλωριωτών νερού ύδρευσης.  

- Βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις  οργανισμών, φορέων, εταιρειών του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα, που 

να αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει σωστά και με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, εργασίες συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (ετήσια συντήρηση μέσω σχετικής 

σύμβασης) σε  εξοπλισμό επεξεργασίας νερού σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, σε αποσκληρυντές και σε 

χλωριωτές. 

-  Βεβαίωση, ή Υπεύθυνη δήλωση για την απρόσκοπτη παροχή των όλων των απαιτούμενων ανταλλακτικών, που 

θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων καθ’ όλη την διάρκεια 

της σύμβασης 

- Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001/2015 για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού. 

- Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015. 

- Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμο. 

- Πιστοποιητικό διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ οικ. 

/ 1348/2004-ΦΕΚ32/Β/16-1-2004. 

- Βεβαίωση ή Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες επισκευής 

των μηχανημάτων θα είναι γνήσια, αμεταχείριστα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα 

αποτελέσματος των επισκευών. 

- Στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας, ειδικότερα θα υποβληθούν ισολογισμοί των τριών τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018, 2019 και συστατική επιστολή τραπέζης. 

- Είναι απαραίτητη, πριν από την συμπλήρωση της προσφοράς, η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη ενημέρωση 

επί των δυσχερειών, που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος του έργου. Η Τ.Υ. του Γ.Ν.Χαλκιδικής θα 

εκδώσει σχετική βεβαίωση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο της  προσφοράς. 

 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

Ο Συντηρητής θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και 

οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση με τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό για την επεξεργασία νερού που αναφέρονται παραπάνω. 

Η τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα αναφέρεται στο 

σύνολο των μηχανημάτων όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω. 

Η έκδοση του σχετικού τιμολογίου θα γίνεται κάθε μήνα και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα επιβαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

 

12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Ο Συντηρητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρεί σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν 

από την παρούσα συμφωνία. 

 

13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την 

παρούσα συμφωνία θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Πολυγύρου. 

 

ΑΔΑ: 9ΘΣΨ46907Υ-ΓΓΞ





 

9 

 

14. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά η 

κατασκευάστρια εταιρεία. 

 

Ο εν λόγω όρος δεν θα πρέπει να υποκρύπτει τίποτα παραπάνω, από το να γίνονται οι βελτιώσεις και οι 

μετατροπές από τον ανάδοχο, χωρίς κόστος. Κατά τα λοιπά, με τον όρο αυτό περιγράφεται, σύμφωνα με την 

εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη του κατασκευαστή να παρέχει απρόσκοπτα προς τον χρήστη του 

μηχανήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αναβαθμίσεις, βελτιώσεις κλπ) των μηχανημάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή τους λειτουργία.  

 

15. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο Συντηρητής θα  πρέπει να  αποδεικνύει με όλα τα πρόσφορα μέσα την εκ μέρους του απρόσκοπτη τροφοδοσία 

του Νοσοκομείου με ανταλλακτικά, για όλα τα μηχανήματα  επεξεργασίας νερού του Γ.Ν. Χαλκιδικής, είτε με την 

προσκόμιση βεβαίωσης από προμηθευτή των παραπάνω ανταλλακτικών, είτε με την ανάληψη εγγυητικής 

ευθύνης μέσω μιας υπεύθυνης δήλωσής του, είτε μέσω της πιστοποίησης του αναγκαίου αποθέματος για τις 

ανάγκες εξυπηρέτησής της σχετικής σύμβασης, ότι θα έχει διαθεσιμότητα πλήρους σειράς ανταλλακτικών, για 

όλη την διάρκεια της Σύμβασης.    

 

16. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

Ο Συντηρητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να διαθέτουν την 

απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα.  

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία του συντηρητή και των ανάλογων τεχνικών του σε 

συμβάσεις συντήρησης για ανάλογα μηχανήματα επεξεργασίας νερού. 

Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού που θα απασχοληθεί, στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του 

έργου πριν την επίσημη ανάληψη υπηρεσίας με ευθύνη του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

                                         ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[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
i
  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: [Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [04080] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  5  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 

Τ.Κ. 63100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΜΗΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ] 

- Τηλέφωνο: [23713-50363] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kamilalik@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 (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών 

Συντήρησης του Εξοπλισμού των Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού,  (CPV 50000000-5 ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [p04080] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- 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
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 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, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
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αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

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:  

γ) [……] 

 

 

 

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
vi

; 

[] 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
vii

  

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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

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): 

[……][……][……][……]
xix

 

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»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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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
xxii

, 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 ;
xxiii

 

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): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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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
xxv

; 

[] 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
xxvi

 : 

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
xxvii 

 

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
xxviii

; 

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 συμφερόντωνxxix, 

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
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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                                                     Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

                                            Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
                              
 
 

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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxiii

, 

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

σύνολο αυτών 

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

3 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. 

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

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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, 
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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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

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

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

22 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).  

23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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