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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 20/2021 
 
 

για τη   προμήθεια  ενός (1)λέβητα νερού , προυπ. Δαπάνης 28.520,00€ με ΦΠΑ, με  κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική   άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής  
(χαμηλότερη τιμή). 
 
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, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
3) Τις διατάξεις του  Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-7-2014,τεύχος Α΄) άρθρο 47 «Παρατηρητήριο τιμών  
(περί νομιμότητας δαπανών). 
4)Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τεύχος Α΄),«Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
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) Τις υπ’αριθμ. πρωτ.8485/20-7-2021 τεχνικές προδιαγραφές της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) λέβητα νερού  
7) Την υπ’αριθμ.16η/23-7-2021 Απόφαση του ΔΣ Θέμα:17ο ΑΔΑ:ΨΡΓΔ46907Υ-9Υ5  
8) Την υπ’αριθμ. πρωτ 8286/15-7-2021 , ΑΔΑ: 6ΡΛΑ46907Υ-Τ1Π Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης,  
σε βάρος του ΚΑΕ 1429, οικονομικού έτους 2021 
 
 

                                                                Προκηρύσσει    
 
Διαδικασία   Πρόσκλησης   Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  με  Σφραγισμένες  Προσφορές  για τη 
προμήθεια ενός (1) λέβητα νερού , προυπ. Δαπάνης 28.520,00€ με ΦΠΑ, με  κριτήριο κατακύρωσης  
την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική   άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή),   
όπως  περιγράφεται  λεπτομερώς παρακάτω: 
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Δημοσίευση της  Πρόσκλησης   Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  : Δημοσιεύεται  στο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  στο   Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  του Νοσοκομείου.  
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο  φάκελο  το αργότερο μέχρι τις17-8-2021, ημέρα Τρίτη   
και ώρα 14:00 μμ  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 
18-8-2021  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 προσφορές θα υποβληθούν   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 
όλα 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. 
Οι φάκελοι Δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικής προσφοράς και  Οικονομικής ,  θα φέρουν και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
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 είκοσι  (120) 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 ,. 
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. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον  Προμηθευτή  μέχρι την λήξη  της σύμβασης. 
Για κάθε λοιπή περίπτωση  ισχύουν τα όσα ορίζονται  στις διατάξεις  του Ν.4412/2016. 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της  προμήθειας  και την τελική επιλογή του  Προμηθευτή  είναι η  
πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής,  εφόσον οι 
προσφερόμενες  τιμές  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. 
 
Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό Προμηθευτή), να υποβάλει, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
H  κατακύρωση  του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό  Συμβούλιο  του Νοσοκομείου και θα 
ανακοινωθεί στον ανακηρυχθέντα  Προμηθευτή. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δέκα (10) 
ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο  για  να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση .  
Σε  περίπτωση που ο ανακηρυχθείς  Προμηθευτής   δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 
ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από την 
κατακύρωση  που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα  που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 
του Διοικητικού   Συμβουλίου και του επιβάλλονται  οι προβλεπόμενες 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  έως την παράδοση του λέβητα νερού  σε πλήρη 
λειτουργία .  
Η  παραλαβή   του λέβητα νερού, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή  που θα ορισθεί με απόφαση του 
Διοικητή του Γ.Ν.Χ. και θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
 Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση  των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες  διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 
από  την αναγκαία διοικητική  διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα 
με τα   όσα  ορίζονται  στις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και του Ν.4152/2013. 

Η αμοιβή του Προμηθευτή  θα επιβαρύνεται από  την παρακράτηση φόρου  εισοδήματος  όπως κάθε  
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες  διατάξεις. 
Τον  Προμηθευτή  βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν σήμερα. 
Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  το Νοσοκομείο. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον  
Προμηθευτή. .  
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.Χ. 
 
 

 
 

                                                Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 

ΑΔΑ: 91ΠΥ46907Υ-ΔΙΒ
21PROC008978920 2021-07-26



4 

 

 
                                                              
                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
                       ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση λέβητα νερού του νέου κτιρίου. 
 

                                             
Στον χώρο του λεβητοστασίου του νέου κτιρίου, θα γίνει αντικατάσταση λέβητα 1.000.000 Kcal/h, με 

έναν λέβητα νερού ίδιας θερμικής ισχύος. 
Στον χώρο του λεβητοστασίου υπάρχουν τρεις λέβητες, δύο θερμικής ισχύος 1.000.000 Kcal/h και ενός 

των 250.000 Kcal/h. Θα γίνει αποσύνδεση, απομάκρυνση και αντικατάσταση του ενός λέβητα των 
1.000.000 Kcal/h. Η θέση εγκατάστασής του είναι ανάμεσα στους δύο άλλους.  

Λόγω του περιορισμένου χώρου του λεβητοστασίου, θα απαιτηθούν πιθανόν εργασίες αποσύνδεσης 
τμημάτων του μικρού λέβητα (π.χ. καπναγωγού) ή και μετακίνησή του, για να δημιουργηθεί χώρος για 
την απομάκρυνση του παλιού και την τοποθέτηση του νέου. Επίσης πιθανόν να απαιτηθεί και η 
προσωρινή μετατροπή της σιδηροκατασκευής στήριξης του παταριού. 

Θα χρειαστεί ειδικός εξοπλισμός όπως ανυψωτικοί μηχανισμοί, συστήματα μεταφοράς βαρειών 
αντικειμένων κ.λ.π. για να διασφαλιστεί ή ασφαλής αποξήλωση και απομάκρυνση του παλιού και η 
εγκατάσταση του νέου λέβητα. 

Θα γίνει προσεκτική αποξήλωση όλων των δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, ασθενών ρευμάτων, 
αισθητήρων δικτύου BMS, καπναγωγών, κ.λ.π.) που απαιτείται και θα επανατοποθετηθούν μετά την 
εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών, προσαρμογών και την τοποθέτηση νέων εξαρτημάτων 
(σωληνώσεων – βανών), ή την μετατροπή των υφισταμένων εγκαταστάσεων. 

Η προσωρινή αποξήλωση των εγκαταστάσεων  και μηχανημάτων που θα επανατοποθετηθούν, θα γίνει 
με κάθε επιμέλεια  και προσοχή και η επανατοποθέτησή τους θα γίνει όπως ακριβώς ήταν στην 
αρχική τους κατάσταση, οποιαδήποτε δε φθορά θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 
Επίσης φθορές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στον χώρο του λεβητοστασίου που θα προκληθούν 
από τις εργασίες του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα αποκατασταθούν με 
ευθύνη του. 

Οι εργασίες θα γίνουν με προσοχή και με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την θέρμανση 
ή παραγωγή ζεστού νερού και την κυκλοφορία του ψυχρού νερού (για τον κλιματισμό του 
νοσοκομείου) σε λειτουργία.  

Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να περιοριστεί η ρύπανση του χώρου και ο θόρυβος κατά την διάρκεια των 
εργασιών. Μετά την απομάκρυνση του παλιού λέβητα, θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου του 
λεβητοστασίου. Μετά την εγκατάσταση του νέου λέβητα και την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
πλήρη σύνδεσή του σ’ όλα τα δίκτυα, θα γίνει απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων-υλικών, θα γίνει 
τακτοποίηση όλων των διατηρούμενων εγκαταστάσεων και αποκατάσταση τυχουσών φθορών, 
ανωμαλιών κ.λ.π. και τέλος θα γίνει επιμελής καθαρισμός όλου του λεβητοστασίου. Θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην απομάκρυνση απ’ όλα τα σημεία σκόνης καυσαερίων (καπνιάς) που πιθανόν θα 
διασκορπιστεί στον χώρο από τις εργασίες και θα πλυθεί επιμελώς το δάπεδο του λεβητοστασίου.  

.Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες : 
1. Εργασίες 
1.1. Αποσύνδεση του λέβητα από το υδραυλικό δίκτυο (προσαγωγής και επιστροφής), από το 

ηλεκτρικό δίκτυο, από το δίκτυο του BMS, από τον καπναγωγό και από τον καυστήρα.  
1.2. Απομάκρυνση από τον χώρο του λεβητοστασίου, και απόθεσή του εντός του αύλειου χώρου του 

Νοσοκομείου, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου. 
1.3. Μεταφορά και εγκατάσταση του νέου λέβητα νερού. 
1.4. Σύνδεση με τα υφιστάμενα δίκτυα και τον υφιστάμενο καπναγωγό-καπνοδόχο. Εφόσον χρειαστεί 

θα γίνουν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στα σημεία σύνδεσης, με κόστος και ευθύνη του 
αναδόχου. 
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1.5. Θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του λέβητα (θερμοστάτες, 
θερμόμετρα, βαλβίδα εκτόνωσης, υδρόμετρα  κ.λ.π.) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

1.6. Θα εγκατασταθούν τα αισθητήρια του δικτύου του BMS, για θερμοκρασία εισόδου και εξόδου του 
νερού του λέβητα και την εντολή on/off μέσω του BMS, και θα συνδεθούν σε πλήρη λειτουργία με το 
υφιστάμενο σύστημα. 

1.7. Για το υδραυλικό δίκτυο εφόσον απαιτηθούν τροποποιήσεις του δικτύου για να μπορέσει να 
συνδεθεί στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες από ενισχυμένο 
 χαλυβδοσωλήνα  χωρίς ραφή τύπου manesman ή υπερβαρέως τύπου  χαλυβδοσωλήνα με 
 πράσινη εττικέτα. 

1.8. Οι σωλήνες θα μονωθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είναι μονωμένες οι υφιστάμενες 
σωληνώσεις, δηλαδή μονωτικό υλικό με ειδική επικάλυψη για προστασία από την υγρασία και 
εξωτερική προστασία από μεταλλικό έλασμα αλουμινίου ή ιnox. Θα μονωθούν όλα τα σημεία του 
δικτύου, σωλήνες και εξαρτήματα.      

1.9. Για την απεγκατάσταση του παλιού και την εγκατάσταση του νέου λέβητα, θα απαιτηθεί επέμβαση 
σε υφιστάμενα στοιχεία του λεβητοστασίου (λέβητες, σωληνώσεις, καπναγωγοί, κολώνες στήριξης, 
κ.λ.π.) αυτό θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου και με το πέρας των εργασιών θα τα επαναφέρει στην 
υφιστάμενη κατάσταση.  

1.10. Το δίκτυο των κυκλοφορητών και σωληνώσεων των κτιρίων δεν θα  μεταβληθεί.  
1.11. Η εγκατάσταση του λέβητα θα παραδοθεί συνδεδεμένη υδραυλικά και  ηλεκτρολογικά σε 

πλήρη λειτουργία και συνδεδεμένα τα αισθητήρια του BMS. 
1.12. Ο λέβητας θα τοποθετηθεί πάνω στην υφιστάμενη βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
1.13. Ο υφιστάμενος καυστήρας θα  προσαρμοστεί στην μπροστινή πλάκα του λέβητα με κοχλίες 

 συσφίξεως και με παρεμβολή δακτυλίου για την επίτευξη απόλυτης στεγανότητας.  
1.14. Καθαρισμός λεβητοστασίου και απόθεση των υλικών που θα αποξηλωθούν σε  μέρος που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
 
2.Χαλύβδινος λέβητας. 
 
2.1.Ο λέβητας θα είναι χαλύβδινος, αεριαυλωτός, με τρείς διαδρομές καυσαερίων , με σπειροειδείς 

στροβιλιστές καυσαερίων, με υπερπιεστικό φλοyοθάλαμο και θα περιέχει μεγάλο όγκο νερού. Θα έχει 
χαμηλή θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων. Θα είναι κατασκευασμένος με όλες τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και θα συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα διαθέτει 
πλήρες πίνακα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οργάνων με τις απαιτούμενες ενδείξεις και ρυθμίσεις 
λειτουργίας καθώς και τα απαιτούμενα ασφαλιστικά, βάνες, θερμόμετρα, μανόμετρα κλπ. Ο λέβητας 
θα ενσωματωθεί πλήρως στα υφιστάμενα δίκτυα με όσες τροποποιήσεις χρειαστούν για την έντεχνη 
και καλή του λειτουργία 

Ο λέβητας θα είναι : 
πιστοποιημένης θερμικής ισχύος  :1.000.000 Kcal/h (1.162 kw/H). 
Καύσιμο     : Πετρέλαιο – φυσικό αέριο 
πίεση λειτουργίας      : 4 bar 
Βαθμός Απόδοσης σε πλήρες φορτίο : ˃90 % 
2.2. Ο   προσφερόμενος   λέβητας θα  πληρεί   τις   απαιτήσεις   των   Ευρωπαϊκών   Οδηγιών   

92/42/ΕΕ και θα φέρει σήμανση CE. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 
234, 235, 352, 810 και ΕΝ303, ως προς τον βαθμό απόδοσής του.  

2.3. Ο λέβητας θα είναι πιστοποιημένος (πιστοποιητικό  υδραυλικής δοκιμασίας) και θα φέρει 
πιστοποιητικό από επίσημο φορέα ως προς την θερμική του απόδοση. Μετά την εγκατάσταση θα γίνει 
μέτρηση του βαθμού απόδοσης από αδειοδοτημένο τεχνικό με ευθύνη του αναδόχου. 

2.4.Τα πάχη των ελασμάτων και των αυλών, να είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα  πρότυπα του ΕΛΟΤ. 
2.5.Η πόρτα του θαλάμου καύσης θα είναι επενδεδυμένη  με πυρίμαχο υλικό από τον  κατασκευαστή 

σύμφωνα με του κανονισμούς και θα έχει την δυνατότητα  επιλογής φοράς ανοίγματος. 
2.5.Ο λέβητας θα είναι μονωμένος εξωτερικά σε όλη την κυλινδρική του επιφάνεια, με  κατάλληλο 

μονωτικό υλικό και θα προστατεύεται με εξωτερική καλαίσθητη μεταλλική επένδυση. 
2.6.Ο λέβητας θα είναι εφοδιασμένος με : 
       -    Βαλβίδα ασφαλείας ελατηρίου                                                 -  - 

 Πλάκα προσαρμογής του καυστήρα. 
 -  Θυρίδα επιβλέψεως της φλόγας και θυρίδα ασφαλείας. 
  - Στόμια λήψεως θερμού νερού προσαγωγής και επιστροφής με τις αντίστοιχες βάννες (τύπου 

πεταλούδας με χειρολαβή) . 
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  - Κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος. 
  - Υποδοχές και εσωτερικές συρματώσεις για την προσαρμογή των     

 αναγραφομένων στην παρ. 2.7 οργάνων. 
2.7.Ο λέβητας θα συνοδεύεται απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  ασφαλείας και 

λειτουργίας (θερμοστάτες λειτουργίας, ασφαλείας, θερμόμετρο . Συγκεκριμένα, θα φέρει τουλάχιστον:  
 1 * Θερμοστάτη λειτουργίας καυστήρα 1  
 1 * Θερμοστάτη λειτουργίας καυστήρα 2 
 1 * Θερμοστάτη λειτουργίας κυκλοφορητή 
 1 * Θερμοστάτη ασφαλείας  
 1 * Θερμόμετρο – υψόμετρο.  
Τα παραπάνω όργανα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο καλαίσθητο πίνακα στην 

μπροστινή πλευρά του λέβητα. Επίσης θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες εσωτερικές 
καλωδιώσεις και  συρματώσεις (με καλώδια ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες) του θερμοστάτη 
και του καυστήρα. 

2.8. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή 
ισοδύναμο και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISΟ 14001:2015 ή ισοδύναμο. Τα 
παραπάνω θα κατατεθούν με την προσφορά. 

 
3. Γενικοί όροι.   
 
3.1.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, θα πρέπει να 

λάβουν με δική τους ευθύνη, πλήρη γνώση της κατάστασης του συνόλου των εγκαταστάσεων, όπως 
και των επί τόπου συνθηκών. Δεν είναι αποδεκτή η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσής 
του, ή η απαίτηση επί πλέον κόστους, για αντικείμενα  που πιθανόν απαιτούνται αλλά δεν είναι 
γνωστά κατά  τη  σύνταξη  των προδιαγραφών. 

Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωτική η επίσκεψη επιτόπου για αυτοψία και ενημέρωση του κάθε 
προμηθευτή για τους χώρους και θα παρέχεται κάθε ζητούμενη πληροφορία, διευκρίνιση και 
δυνατότητα πρόσβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Μετά την υποχρεωτική επίσκεψη-ενημέρωση, θα εκδοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία βεβαίωση, η οποία 
θα πρέπει να επισυναφτεί στον φάκελο της προσφοράς, επι ποινή αποκλεισμού. 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και 
τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 
3.2. Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους θα δηλώνουν ότι το τεχνικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί θα είναι πλήρως ασφαλισμένο και ότι θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την λήψη 
μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο της εγκατάστασης. 

 
3.3. Για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της Σύμβασης 

υποχρεούται σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του έργου έναντι αστικής ευθύνης κατά παντός τρίτου, σε 
αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για όλο το διάστημα εκτέλεσης και προσκόμισης πρωτοτύπου 
αντιγράφου αυτής στην τεχνική υπηρεσία. 

 
3.4. Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικό με την 

προμήθεια – εμπορία ειδών θέρμανσης / λεβήτων καθώς και με την εγκατάσταση αυτών. Αντίγραφο 
του πιστοποιητικού θα κατατεθεί με την προσφορά.  

 
4. Χρόνος παράδοσης 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει την προμήθεια-εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία σε 70 ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
5. Υπέρβαση προθεσμίας – ποινικές ρήτρες 
 Στην περίπτωση που γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας 

επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, και 
τον Ν.4782/9-3-2021 για την περίπτωση.  

 
6. Εγγύηση καλής λειτουργίας  
Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία του λέβητα, για τον συνοδευτικό εξοπλισμό ασφαλείας–

λειτουργίας και για τα στοιχεία του δικτύου σωληνώσεων (όπου επέμβει), για πέντε (5) χρόνια από την 
ημερομηνία οριστικής παράδοσης του μηχανήματος. Στο διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος θα 
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επισκευάζει και θα προμηθεύει τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή υλικά χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση του Νοσοκομείου, εφόσον πρόκειται για βλάβες που δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό.Η 
εγγύηση δεν αφορά τον καυστήρα.   

 
Κατά την παράδοση του μηχανήματος ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα για 

την οριστική παραλαβή: 
• Οδηγίες χρήσεως 
• Δήλωση συμμόρφωσης για την οδηγία 92/42/ΕΕ. 
Εργοστασιακή (ή επίσημου αντιπροσώπου) εγγύηση του λέβητα πέντε (5) ετών που θα αφορά τον 

συγκεκριμένο λέβητα και τα εργοστασιακά του εξαρτήματα. 
• Γραπτή εγγύηση του αναδόχου,  καλής λειτουργίας όπως αναφέρεται παραπάνω. 
• Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής του λέβητα.  
• Φύλλο μέτρησης απόδοσης και καυσαερίων από πιστοποιημένο τεχνικό. 
 
7. Προϋπολογιζόμενο κόστος 
 
Να ληφθεί υπόψιν ότι λόγω της φύσεως της προμήθειας, τυχόν μικροεργασίες (μερεμέτια) πέρα των 

προαναφερόμενων που θα απαιτηθούν, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συμπληρώνουν την 
παρούσα τεχνική περιγραφή και συμπεριλαμβάνονται στο κατ' αποκοπή τίμημα άνευ περαιτέρω 
οικονομικής επιβάρυνσης ή διεκδίκησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 91ΠΥ46907Υ-ΔΙΒ
21PROC008978920 2021-07-26



8 

 

                                                  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
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: [Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 04080 

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

[63100  ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Καμήλαλη Κωνσταντινιά 

- 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  Προμήθεια  ενός (1)λέβητα νερού CPV42161000-5  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 04080 

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

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

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

[……] 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
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; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

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

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

ΑΔΑ: 91ΠΥ46907Υ-ΔΙΒ
21PROC008978920 2021-07-26



12 

 

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  
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(«αυτοκάθαρση»); 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

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

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
1
; 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονται, εκτός εάν : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

το σύνολο αυτών 

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

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

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

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

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

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

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

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

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

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

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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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