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ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ      
         

ΤΜΗΜΑ:         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:       ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες :  Παναγιωτίδου  Δέσποινα                            
Τηλ. :                23713/ 50207 
Fax :                 23713/ 50410 
Ε-mail :             gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr 

 
                                                   

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ.   7η/22-4-2021 

 
για την   «Ετήσια Συντήρηση  της  Εγκατάστασης των  Ιατρικών  Αερίων»  (CPV 50421000-2),  
Συνολικού   Προϋπολογισμού   7.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  με κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής,  για τις 
ανάγκες  του   Γενικού Νοσοκομείο 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) Το Πρωτογενές  Αίτημα  που  καταχώρησε το Νοσοκομείο  Χαλκιδικής στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της  υπηρεσίας, το οποίο έλαβε Αριθμό 
Διαδικτυακής Μητρώου ( ΑΔΑΜ)  21REQ008380736/ 2-4-2021.  
7) Την υπ΄αριθμ.  πρωτ. 3937/5-4-2021 ΑΔΑ:ΩΧ8546907Υ-ΧΥΣ Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης, 
ποσού 4.666,67€ για το οικονομικό έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του 
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Κ.Α.Ε.  0879.01  για την κάλυψη  δαπάνης. 
  
8) Την  Απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου  κατά  την 9η/16-4-2021 
Συνεδρίαση του (θέμα 16ο) ΑΔΑ:9Χ3Ε46907Υ-Κ7Ξ,σχετικά με την α)΄Εγκριση Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για τη Συντήρηση της 
Εγκατάστασης των Ιατρικών Αερίων»& β)  έγκριση  Διενέργειας Διαδικασίας Πρόσκλησης   
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για  την  Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρησης  της Εγκατάστασης των 
Ιατρικών  Αερίων ».    
                                                         Προκηρύσσει    
 

Διαδικασία   Πρόσκλησης   Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  Σφραγισμένες  Προσφορές  για την  
«Ετήσια  Συντήρηση της Εγκατάστασης  των Ιατρικών  Αερίων», Προϋπολογιστικής  Δαπάνης  
7.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%,  όπως περιγράφεται λεπτομερώς  στα  Παραρτήματα  
Α΄ & Β΄  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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Δημοσίευση της  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  : Δημοσιεύεται  στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο   Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και  στην 
Ιστοσελίδα του  Γ.Ν. Χαλκιδικής. 
 
Την προσφορά σας  κλεισμένη σε φάκελο  θα την παραδώσετε  το αργότερο μέχρι τις 11-5-2021, 
ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:30 μμ  στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί στις 12-5-2021, ημέρα  Τετάρτη  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, 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  Τυποποιημένο  έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
2. Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο), που θα 
περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (prospectus  κ.λ.π.), 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 κει 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 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 
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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 (1) έτος.  

 
Η ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή   της υπηρεσίας  θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή  

εποπτείας και ελέγχου που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκιδικής 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.        
Θα παρακρατείται :  

 
  1. Υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
2. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας: Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 
μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων,  η οποία εισήχθη 
με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 
3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
4. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Π.Δ. Ν.4152/2013 &  80/2016    
Ο ΦΠΑ  βαρύνει  το Νοσοκομείο. 

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. 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. Χαλκιδικής 

 
 

 
                                                        Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων (δηλ. κέντρων 
ιατρικών αερίων και εγκαταστάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου) του Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκιδικής.  
 
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών όπως 
περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά: 
 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ 
Έλεγχος και συντήρηση κέντρου κενού (έλεγχος λαδιών, έλεγχος ελαστικών κόμπλερ, έλεγχος 
διαχωριστών λαδιού, φίλτρου λαδιού, έλεγχος λειτουργίας αντλιών,έλεγχο κενομέτρων έλεγχος 
κενοδοχείων κ.λπ.) 
 

2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο2 – Ν2Ο 
Έλεγχος και συντήρηση κέντρου Ο2–Ν2Ο. Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων, μειωτήρων, διακοπτών, 
βαλβίδων ασφαλείας, ρύθμιση μειωτήρων, πνευματικού μεταγωγέα, καλής λειτουργίας συστήματος 
έκτακτης ανάγκης κ.λπ. 

 
3. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

Έλεγχος και συντήρηση κέντρου π. αέρα (έλεγχος λαδιών, έλεγχος τάσεως ιμάντων, έλεγχος 
διαχωριστών λαδιού, φίλτρου λαδιού, φίλτρου αέρος, έλεγχος λειτουργίας των συμπιεστών, έλεγχος των 
θερμοστατικών βαλβίδων, έλεγχος ξηραντήρων, έλεγχος φίλτρων επεξεργασίας του αέρα, έλεγχος 
μανομέτρων, έλεγχος αεροφυλακίων κ.λπ.) 
 

4. ΛΗΨΕΙΣ 
Έλεγχος των λήψεων του νοσοκομείου, καθαρισμός και ενδεχόμενη αντικατάσταση φθαρθέντων 
εσωτερικών μηχανισμών, έλεγχος στεγανότητας, σωστής εφαρμογής ταχυσυνδέσμου, έλεγχος σωστής 
συνδεσμολογίας και σήμανσης . 
 

5. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Έλεγχος υποσταθμών–εκτονωτών 2ου σταδίου ιατρικών αερίων, ενδεχόμενη αντικατάσταση κλείστρου 
και μεμβράνης μειωτήρων, έλεγχος των διακοπτών, αποκατάσταση στεγανότητας, ρύθμιση πιέσεων 
εξόδου. 
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Έλεγχος λειτουργίας του κεντρικού συστήματος συναγερμού και παρακολούθησης από απόσταση της 
λειτουργίας των κέντρων των ιατρικών αερίων, έλεγχος και ρύθμιση των τοπικών συστημάτων 
συναγερμού και αποκατάσταση της λειτουργίας τους, οπτικοακουστικός έλεγχος συστημάτων. 
 

7. ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Έλεγχος του κέντρου απαγωγής κα των λήψεων Α.Α.Α. Ρύθμισης βαλβίδων expiral. 
Έλεγχος και ρύθμιση συσκευών venturi  

 
8. ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Έλεγχος στήριξης στήλης, έλεγχος τερματικών φρένων, μανομέτρων, λήψεων ηλεκτρικών πριζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

 
Προβλέπονται  δύο (2)  επισκέψεις το χρόνο  κατά τις οποίες εκτελούνται οι ακόλουθες  
εργασίες συντήρησης ανά αντικείμενο:  
 

1. ΚΕΝΤΡΟ Π.ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

    Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα 
προς τα έξω)  

⚫ ⚫ 

Έλεγχος φίλτρου εισαγωγής αέρα κάθε ~500 ώρες ή εάν έχει 
κορεστεί νωρίτερα. 

⚫  

Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο συμπιεστή) ⚫ ⚫ 

Έλεγχος της τάσεως ιμάντων. ⚫ ⚫ 

Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία. ⚫ ⚫ 

Έλεγχος φίλτρου λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν 
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.  

⚫ ⚫ 

Έλεγχος λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν 
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας. 

⚫ ⚫ 

Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ). ⚫ ⚫ 

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα.      ⚫ ⚫ 

Έλεγχος φίλτρου διαχωριστή λαδιού (κάθε 3.000 ώρες). ⚫  

Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων. ⚫ ⚫ 

Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. ⚫ ⚫ 

Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων, εάν παρουσιάζουν 
ρωγμές 

 
⚫ 

 
⚫ 

Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές   

Έλεγχος  ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές   

Αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρων επεξεργασίας π. αέρα  AA, AO, 
CA, RM, RF, RA, RB. Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή 
αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων σταθεροποίησης πίεσης  π.αέρα – 
Έλεγχος εάν απαιτείται   

• μεμβράνες μειωτήρων  

• Κλείστρα μειωτήρων 

• Φίλτρα εισόδου 

• Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου – εξόδου 
ξηραντήρων  

⚫  

Περιοδική συντήρηση ξηραντήρων π. αέρα και έλεγχος λειτουργίας 
ξηραντήρων.  

⚫ ⚫ 

Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτρο-βαλβίδας εκκένωσης. 
Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο να ανοιχθεί και να καθαρισθεί και η 
ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού τύπου 

⚫ ⚫ 

Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη 
λαδιού είναι ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος ξηραντικού μέσου (κάθε 5 έτη) ή σε συντομότερα σε 
περίπτωση κορεσμού. 

⚫  

Μετρήσεις ποιότητας π.αέρα (ποσοστό υγρασίας, %CO, %CO2, 
συγκέντρωση σωματιδίων ατμών λαδιού)  
(Δεν αποτελεί τυπική διαδικασία μόνον μετά από αίτηση του πελάτη 
και απαιτείται επιπλέον χρέωση)   
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Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  
Φίλτρα:Τα στοιχεία των φίλτρων πρέπει να αλλάζονται με καινούργια πριν η πτώση της πιέσεως σ' αυτά 
γίνει μεγαλύτερη από 0,7 bar. Η πτώση της πιέσεως ελέγχεται από τα διαφορικά μανόμετρα.Το στοιχείο 
του φίλτρου ενεργού άνθρακα αντικαθίσταται κάθε 400 ώρες λειτουργίας του συμπιεστή.Σε κάθε 
περίπτωση τα φυσίγγια των φίλτρων πρέπει να αντικαθίστανται ανεξάρτητα των 
προαναφερθέντων συνθηκών, απαραίτητα 6 μήνες. Η μη αντικατάσταση των φυσιγγίων των 
φίλτρων σημαίνει ότι ο διερχόμενος δια μέσω αυτών π.αέρας δεν υφίσταται τις επιθυμητές 
επεξεργασίες και γι' αυτό δεν θα πληρούνται οι απαιτούμενες συνθήκες του ιατρικού αέρα 
 

Φίλτρα αποστειρώσεως.  
Τα στοιχεία των φίλτρων αποστειρώσεως, μπορούν να αποστειρώνονται με ατμό σύμφωνα  με  τον  
παρακάτω πίνακα: 
 

20  λεπτά σε 
ατμό 

130 C μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων   
70 

20  λεπτά σε 
ατμό 

145 C μέγιστος αριθμός αποστειρώσεων   
50 

Τα στοιχεία των φίλτρων θα πρέπει να αντικαθίστανται με καινούργια είτε όταν έχει ξεπεραστεί ο αριθμός 
των κύκλων αποστειρώσεως που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, είτε όταν η πτώση της πιέσεως 
στο φίλτρο φθάσει στα 0,7 BAR. 
 

2 . Κ Ε Ν Τ Ρ Α  Φ Ι Α Λ Ω Ν  Ο 2 - Ν 2 Ο - Π . Α έ ρ α   

     Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους ⚫ ⚫ 

Έλεγχος στεγανότητας διακοπτών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση 
φίλτρων κλείστρων όπου απαιτείται 

 
⚫ 

 

Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων υψηλής πίεσης – αλλαγή εάν 
απαιτείται   

• μεμβράνες μειωτήρων  

• Κλείστρα μειωτήρων 

• Φίλτρα εισόδου 

• Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος λειτουργίας εναλλαγής συστοιχιών – συντήρηση εναλλάκτη   ⚫ ⚫ 

Έλεγχος Μανομέτρων – αισθητηρίων - πιεζοστατών  ⚫ ⚫ 

 

 
3 . Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Κ Ε Ν Ο Υ  

 Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα 
από μέσα προς τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί  

 
⚫ 

 
⚫ 

Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο σταματημένη την αντλία 
κενού) 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος φίλτρο λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι 
απαιτούμενες ώρες.  

⚫  

Έλεγχος λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι 
απαιτούμενες ώρες λειτουργίας. 

⚫  

Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ). ⚫ ⚫ 

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού.   ⚫ ⚫ 

Έλεγχος φίλτρα συγκρατήσεως ατμών λαδιού. ⚫ ⚫ 

Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. ⚫ ⚫ 

Έλεγχος και Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν 
ρωγμές 

⚫ ⚫ 
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Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κομπλερ και αντικατάσταση τους 
όταν απαιτηθεί  

⚫ ⚫ 

Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται ⚫  

Έλεγχος ρουλεμαν και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί  ⚫ ⚫ 

Έλεγχος φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων Σε περίπτωση 
κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό 
διάστημα 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου  ⚫ ⚫ 

 
Το στοιχείο του βακτηριολογικού φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι (6) μήνες ή νωρίτερα, 
εφόσον παρατηρηθεί στα διαφορικά μανόμετρα των φίλτρων σημαντική πτώση κενού (δείκτης στην 
κόκκινη περιοχή). Η μη έγκαιρη αντικατάσταση των φυσιγγίων των βακτηριολογικών φίλτρων μπορεί να 
προκαλέσει την μόλυνση των αντλιών κενού. 
 
 

4 .  Λ Η Ψ Ε Ι Σ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν  Α Ε Ρ Ι Ω Ν  

    Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Έλεγχος της στεγανότητας των λήψεων των ιατρικών αερίων   ⚫  

Αντικατάσταση των φίλτρων λήψεων   ⚫  

Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών O-Ring λήψεων ⚫  

Έλεγχος ορθής σήμανσης του αερίου κάθε λήψης (χρώμα – ονομασία)  ⚫  

Έλεγχος και ταυτοποίηση του ιατρικού αερίου παροχής της λήψης με 
τη βοήθεια συσκευής ανάλυσης οξυγόνου  

⚫  

Έλεγχος σωστής εφαρμογής του βύσματος οξυγόνου  ⚫  

Το νοσηλευτικό ίδρυμα χωρίζεται σε 3-4 τμήματα και σε κάθε επίσκεψη γίνεται τμηματικός έλεγχος και 
συντήρηση.  
 

 
5. ΕΚΤΟΝΩΤΕΣ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ) 

 Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους ⚫ ⚫ 

Ρύθμιση και έλεγχος μειωτήρων και διακοπτών, αντικατάσταση 
φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών μειωτήρων  εάν απαιτηθεί  

⚫ ⚫ 

Έλεγχος φίλτρων – κλείστρων – μεμβρανών ⚫ ⚫ 

Έλεγχος ύπαρξης 2ου ρυθμιστή πίεσης β’ σταδίου στα κρίσιμα 
τμήματα 

⚫ ⚫ 

Έλεγχος και ταυτοποίηση ιατρικού αερίου με τη βοήθεια συσκευής  ⚫ ⚫ 

Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων πιεσοστατών  ⚫ ⚫ 

 

 
6 .  Φ Ω Τ Ο Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ   

 Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής φωτοσήμανσης και αισθητηρίων ⚫ ⚫ 

Έλεγχος λειτουργίας τοπικών  φωτοσήμανσεων και αισθητηρίων  ⚫ ⚫ 

Έλεγχος των οπτικοακουστικών σημάτων του συναγερμού με τη 
χρήση του κομβίου δοκιμής μέσω του οποίου γίνεται προσομοίωση 
της κατάστασης συναγερμού  

⚫ ⚫ 
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7 .  Α Π Α Γ Ω Γ Η  Α Ν Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Α Ε Ρ Ι Ω Ν    

 Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας κέντρου ⚫ ⚫ 

Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας τοπικών συσκευών Venturi ⚫ ⚫ 

Έλεγχος τερματικών λήψεων ΑΑΑ και βαλβίδων expiral  ⚫ ⚫ 

 

 
8 .  Σ Τ Η Λ Ε Σ  Ο Ρ Ο Φ Η Σ    

 Επισκέψεις ανά 
έτος 

Εργασία Συντηρήσεως 1η  2η  

Έλεγχος και ρύθμιση τερματικών και φρένων στήλης ⚫ ⚫ 

Έλεγχος μανομέτρων και λήψεων ΙΑ ⚫ ⚫ 

Έλεγχος στεγανότητας και αντικατάσταση εύκαμπτων αντιστατικών 
σωλλήνων (κάθε 8 χρόνια_) 

⚫  

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να  είναι κάτοχος των παρακάτω συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ήτοι: 

• ΕΝ ISO 9001/2016 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων 
ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων δ) συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων 

• ISO ΕΝ 13485/2015 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων 
ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων δ) συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων 

• Της υπ’αρ. 071348ΙΙ15ΝS1 βεβαίωσης για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8/Γ.Π.οικ/1348/2004. 

• ISO ΕΝ 14001 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών 
αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων των ιατρικών 
αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών 
αερίων δ) συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων 

 
Ό λ ε ς  ο ι  ε ρ γ α σ ί ε ς  ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι  α π ό  μ ό ν ι μ ο  

ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό ,  π ο υ  ε ί ν α ι  κ ά τ ο χ ο ι  τ ω ν  
α δ ε ι ώ ν  π ο υ  π ρ ο β λ έ π ε ι  τ ο  Π Δ 1 1 2 / 2 0 1 2  γ ι α  τ α  ι α τ ρ ι κ ά  
α έ ρ ι α ,  υ π ό  τ η ν  ε π ί β λ ε ψ η  π ε π ε ι ρ α μ έ ν ω ν  σ τ ο  υ π ό ψ η  
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  δ ι π λ ω μ α τ ο ύ χ ο υ  Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο υ  ή  
Μ η χ α ν ο λ ό γ ο υ  μ η χ α ν ι κ ο ύ ,  ώ σ τ ε  ν α  δ ι α σ φ α λ ί ζ ε τ α ι  η  
ο ρ θ ή  ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ω ν  κ α ν ο ν ι σ μ ώ ν .  

 
Η προσφορά ισχύει για δύο  (2) προγραμματισμένες συντηρήσεις το χρόνο και δύο  (2) έκτακτες 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά συντήρησης, όπως φίλτρα, λιπαντικά διαχωριστές αέρα – λαδιού, 

κ.λ.π.  που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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1 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ MILS  ΤΕΜ 3 

2 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΒΑΚΤ.ΦΙΛ. ARV 460-DA  ΤΕΜ 2 

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΟΡΥΚΤΑ  ΛΙΤ 10 

4 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-100-CA  ΤΕΜ 2 

5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-100-RA  ΤΕΜ 2 

6 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-100-RB  ΤΕΜ 2 

7 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-100-RF  ΤΕΜ 2 

8 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KS22-67 KSA11/15 (220910C)  ΤΕΜ 6 

9 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ KSA, MK10(CC1037136)  ΤΕΜ 6 

10 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΛΑΔΙΟΥ KS9-22 KSA11/15 
(221046)  

ΤΕΜ 3 

11 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ Π.ΑΕΡΑ (ΚΟΧΛ.ΣΥΜΠ) 
ΟΡΥΚΤΑ  

ΛΙΤ 40 

12 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 55οC TEM 6 

 

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται μικροϋλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των λήψεων(o-ring 

κ.λ.π.).  

Δεν περιλαμβάνονται τα υλικά που πιθανόν να απαιτηθούν σε περιπτώσεις βλαβών.  

Για περιπτώσεις επιπλέον έκτακτων επισκέψεων και βλαβών θα υπάρχει ξεχωριστή χρέωση των 

εργασιών και υλικών βάσει οικονομικής προσφοράς. 

Η αποκατάσταση των εκτάκτων βλαβών θα γίνεται εντός 48 ωρών από την έγγραφη κοινοποίηση από το 

Νοσοκομείο. 

Για οποιαδήποτε άλλη εργασία (τροποποιήσεις, βελτιώσεις, επεκτάσεις) στο δίκτυο των ιατρικών αερίων 

θα υποβάλλεται ανάλογη προσφορά.    

 

 
 

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 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης ( Συντήρηση με  Ανταλλακτικά της 

Εγκατάστασης  των Ιατρικών Αερίων. 

 CPV 50421000-2 ): () 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99221949_11 

- 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 : 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

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

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

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2) δωροδοκία· 

3) απάτη· 

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  

ΑΔΑ: 6ΗΨ446907Υ-Γ61



 

17 

 

(«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. 
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

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

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

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

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

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

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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)  

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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