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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                                       Αθήνα  23/2/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αρ. πρωτ. 8972 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3  
Τ.Κ. : 115 21 Αθήνα  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Αν. Στεφούλη         
Τηλ. : 2132010495 Fax :2132010419 
Email : promithies@1ypatt.gr  

                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  4 /2017 
 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (59.554,72)€, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συνοπτικός διαγωνισμός  του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 
 

 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή)  
 

 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ζαχάρωφ 3 -Αμπελόκηποι 
(Αίθουσα  Συσκέψεων) 
 

 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ημερομηνία : 16-03-2017 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα : 10:30 π.μ. 
 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

48.028,00 € πλέον του ΦΠΑ 
(ή 59.554,72 € συμπ/νου του ΦΠΑ  24%)  

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
20.000 Δεσμίδες Α4 και 1.200 Δεσμίδες Α3 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Ένα (1) έτος 
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Η Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις όπως ισχύουν: 
1.1 Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο    εισόδημα 

από εμπορικές επιχειρήσεις). 
1.2 Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και  άλλες 

διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995).  
1.3 Του Ν. 2513/1997  «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 

(ΦΕΚ Α’ 139 /27-6-1997). 
1.4 Το Ν. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007). 
1.5 Του  Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

Ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”και άλλες διατάξεις». 

1.6 Του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 
082010). 

1.7 Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/2010), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
1.8 Του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,για την επιβολή κράτησης 
0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 
«τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011», έτσι όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 
7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016 

1.9 Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.10 Του  Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης        
και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό & άλλες 
διατάξεις». 

1.11 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»). 

1.12 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές 
Μονάδες παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν 
δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. 

1.13 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές 
Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των 
Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής 
Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.  

1.14 Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Β΄1995). «Περί προσαρμογής Ελληνικής Νομοθεσίας Κρατικών 
Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο». 

1.15 Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.Ά'), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

1.16 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
Α’ 204 /19-7-1974). 

1.17 Την υπ΄αριθμ. 4658/15-09-2016 ( Β΄ 2397)/   Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε 
το ΠΠΦΥΥ 2015 της 1ης Υ.ΠΕ.. 

1.18 Τις Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
 
2.      Τις κάτωθι αποφάσεις & έγγραφα: 

2.1    Το υπ΄αριθμ.2051/829-5-2015 απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ με αρ. 
63/5-5-2015 θέμα 4ο περί έγκρισης τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις 
ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2013 (σειρά 13)  

17PROC005839959 2017-02-23

ΑΔΑ: 66ΚΧ469Η26-ΕΗΟ



 

3 

2.2  Την υπ’αρ. Πρωτ. 55680/29-12-2016  Απόφαση της Υποδιοικήτριας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής   
περί   συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης δημόσιων διαγωνισμών αναφορικά με την 
κάλυψη των αναγκών της. 

2.3  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 45649/4-11-2016 Αίτημα του Γραφείου της Διαχείρισης Υλικού.   

2.4 . Την υπ ́ αριθμ. πρωτ. 47914/21-11-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:  
73Ο5469Η26-ΠΑΟ) 
2.5.      Την υπ΄αριθμ. πρωτ.  8764 /22-02-2017 ( μεταφορά)  - ΑΔΑ: 732Φ469Η26-ΦΨΙ  απόφαση  
           ανάληψης υποχρέωσης                    
2.5   Την υπ ́ αριθμ. πρωτ. 52771/15-12-2016 Απόφαση Υποδιοικήτριας σχετικά με την    έγκριση 

των προδιαγραφών και την διεξαγωγή του διαγωνισμού 
 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια 
Φωτοαντιγραφικού χαρτιού CPV 30197642-8, KAE 1731α για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα οχτώ χιλιάδων είκοσι οχτώ ευρώ (48.028,00€) προ ΦΠΑ, ή  
πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών 
(59.554,72€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα  
Α΄,   που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και σύμφωνα με τα παρακάτω:. 

1. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία (Ν. 4412/2016, άρθρο 96). 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να 
υποβληθούν μέχρι την 16/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γενικό Πρωτόκολλο 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής 

 
3.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού 

 
 
1ηΥ.ΠΕ.ΑΤΤΙΚΗΣ– Αίθουσα  συσκέψεων 
(όροφος -1) 

 
Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

 
16 /03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 
π.μ. 

4.  Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 10:00 π.μ. της 16ης/03/2017 ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

5. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που 
θέτουν όρους και προϋποθέσεις. 

6.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' & Γ'. Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής, (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016). 

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, 
αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 
4412/2016). 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
υπηρεσίας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον,  η ευθύνη δε αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 4   Ν. 4412/2016). 
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7. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και την διαγωνιστική 
διαδικασία, παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής, τηλ. 213-2010495, fax 
213 -2010419. 

8. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα 
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

8.1  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

8.2  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». 

8.3  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

8.4  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ». 

8.5  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ». 

8.6 -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
9. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής (www.1dype.gov.gr) και έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

                                                                                          
   

                                                                              Η Υποδιοικήτρια                                                      

 

                                                                             Χρυσάνθη  Κισκήρα 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Τμήμα προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ». 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

CPV 30197642-8 

ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 
ευρώ (€) 

  ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ –  ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

             ΑΞΙΑ 

48.028,00  (μη συμπ/νου του ΦΠΑ) 
59.554,72 (συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ) 

 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 

ΚΑΕ 1731α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:  

0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, έτσι όπως 

τροποποιήθηκε από την παράγραφο 7, του άρθρου 375, του Ν. 4412/2016,  

Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ,  

ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ,  

2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007,  

4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94. 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'    «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

1. ΑΡΘΡΟ 1  Κατάρτιση και υποβολή προσφορών (Ν. 4412/2016 άρθρα 92,93, 94, 95  

Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του  διαγωνισμού (άρθρο 96)  
 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

      Πρωτόκολλο Διοίκησης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
   
Κεντρική Υπηρεσία 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής 
Ζαχάρωφ 3 - Αμπελόκηποι 
ζ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

16/03/2017 10:00 π.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

16 /03/2017 10: 30π.μ. 

 
 

1. Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία, πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο διενέργειας των 
διαδικασιών του διαγωνισμού ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης) προ της εκπνοής 
της προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω. 

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
πρόχειρων διαγωνισμών), κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθέντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

4. Επίσης, προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

Δ. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο 
σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η΄  «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
Γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης 
Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού &  
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

  Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί» 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους 
υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις : 
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Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας ή για κάθε είδος του Παραρτήματος Γ΄ ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο 
της ποσότητας ανά είδος. 

 
1.2.  Προσφορές (Ν. 4412/2016 άρθρα 92, 93,94,95)  

 
II.  Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους: 

A. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σφραγισμένο, που θα 
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
B. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί 
ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Γ’, σε δύο (2) 
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Γ. Τον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σφραγισμένο, ο οποίος θα 
περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο (2) αντίτυπα 
(πρωτότυπο και αντίγραφο). 

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του 
περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής αυτής. 

 

II.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

Α.  Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
 
(άρθρο 93 – παρ. Β (αα), (γγ) και (δδ), καθώς και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), θα 

περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα., 
ως εξής :  
 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα πρέπει να 
περιέχει: 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
(Παράρτημα Ε), ως προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι, ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία 
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75. (Εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποβάλλουν:  

� οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

� όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  
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Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή όλα τα 
δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής. 

• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει 
και θα δηλώνει ότι: 

• η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

• τα στοιχεία στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή 
Την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86  υποβάλλουν:  

� οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

� ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.)  

� ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.  

� ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  

� κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, 
παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. Οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η ημερομηνία των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
(δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

2.2.2  Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει όλα τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με το παράρτημα Β ΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές».  

2.2.3  Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την τιμή (αριθμητικά και ολογράφως), στη οποία θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, για τα είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄ της παρούσης, ως εξής:  

• τιμή σε ευρώ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε είδος. 

• ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

• τιμή σε ευρώ με κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε είδος. 

 
 
1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

> Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο 
συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης, τα 
στοιχεία στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή, καθώς και ότι συμμετέχουν με  μία μόνο 
προσφορά. 

> Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα, αυτός οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα 
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δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 
> Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την 
ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

> Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 
τους. 

 
2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ) 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι οι 
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του Δ..Σ ή από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
2.  Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 
 
2Α.  Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής,   
από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού. 
•  Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση 
σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
•  Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 
της εταιρίας. 
•  Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
 
2Β.   Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα 
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
 
3.   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α1 
και Α2 καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Διευκρινίζεται ότι: 
Το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται απ' αυτόν. 
 
4. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει 
στην ένωση. 
2. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
3. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 
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συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών 
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 
Όλες οι Υπεύθυνες δηλώσεις, που αναφέρονται σε όλους τους φορείς,  θα πρέπει να φέρουν 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 
Β. Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

(άρθρο 92 και 94 – παρ. 4 του Ν. 4412/2016), θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε 
πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την 
τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της προμήθειας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Παράρτημα Γ’. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.  
         Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα εξής 
δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: 

α. Δικαιολογητικό – ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’75), που να προσδιορίζει με ακρίβεια την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 
που προσφέρουν. 

Β. Δικαιολογητικό – ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’75), που να προσδιορίζει την επιχειρηματική μονάδα που θα κατασκευάσει το τελικό 
προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης αυτής (είτε είναι σε δική τους μονάδα είτε όχι). 

Γ. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν στην προσφορά τους 
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτή έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας. 

Δ. Δικαιολογητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO ISO:9001 ή αντίστοιχο 
ισχύον, από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό ή αντίστοιχο ισοδύναμο 
(φωτοτυπία), που αφορούν στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών από τον κατασκευαστή. 
Θα βεβαιώνονται ότι το εργοστάσιο κατασκευής του προς προμήθεια υλικού είναι πιστοποιημένο 
κατά ISO, ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση, η χρονολογία πιστοποίησης του 
εργοστασίου και ο αριθμός πιστοποίησης. 

Ε. Η αρίθμηση των προσφερόμενων υλικών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πρέπει να 
αντιστοιχεί στην αρίθμηση των υλικών του σχετικού παραρτήματος της διακήρυξης. 

Ζ. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 
των υλικών, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο κλπ, αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους ειδικούς αυτούς όρους 
και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν ορίζουν αλλιώς, αυτά υποβάλλονται κατά προτεραιότητα στην 
Ελληνική γλώσσα. Δευτερευόντως, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα 
χωρίς μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη ότι αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή, οι συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, έχουν την υποχρέωση εντός ταχθείσας 
προθεσμίας, να προσκομίσουν επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω 
τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ. 
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Γ. Στο φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016), θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού, το πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος . 

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ. 
     Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση 
νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την 
αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της 
ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο 
τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. (με ποινή απόρριψης). 
• Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.. 
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή ολογράφως. 
• Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 
ΙΙΙ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή 
θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Αντιπροσφορές δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

   Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών  
 (άρθρο 98 Ν. 4412/2016 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 
των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν 
υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία 
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 
προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική 
προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.  

Η επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει 
διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 
προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες 
τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της 
σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα 
γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου.  
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Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η επιτροπή του 
διαγωνισμού εισηγείται στην Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της 
προσφοράς αυτής.  

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον 
συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα 
διαδικασία αξιολόγησης και εγκρίνεται από το Διοικητή της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. 

Η απόφαση του Διοικητή της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση την εξέταση των δειγμάτων των προσφερομένων ειδών 
και   πρέπει να κατατεθούν και τα δείγματα των ειδών από τον υποβάλλοντα την προσφορά στην 
επιτροπή του διαγωνισμού, με ποινή απόρριψης. Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται εις απλούν, 
εκτός αν ορίζεται από την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η εις διπλούν αποστολή τους (δείγμα-
αντίδειγμα).Τα δείγματα που ανήκουν στους μη επιλεγέντες τους επιστρέφονται με δική τους 
φροντίδα. Αν μείνουν αζήτητα πάνω από δίμηνο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού της 1ης 
Υ.ΠΕ. δεν έχει ευθύνη για την φύλαξή τους. 

Τα δείγματα που ανήκουν στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) στον οποίο κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός, παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. που θα κάνει την παραλαβή των 
υλικών του διαγωνισμού προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν υπόδειγμα. 

Σημειώνεται ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, 
διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των μονάδων, ενώ οι 
προμηθευτές –χορηγητές δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από την 1η Υ.ΠΕ σε περίπτωση 
μη προμήθειας -χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες δεν 
επιβάλλουν αυτό. 

Δεσμευτικό θεωρείται μόνο το ποσό της σύμβασης. Στην περίπτωση που το ποσόν της 
συμβατικής δαπάνης έχει εξαντληθεί, δε θα εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 1ηςΥ.ΠΕ. Σε περίπτωση που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου ή όταν εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη και δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο 
χορηγητής για τη συνέχιση της χορήγησης, η 1η Υ.ΠΕ. δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
εξόφλησης της αξίας αυτών 

 

 Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών - κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ) . 

 
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψης  προσφοράς, βάσει τιμής. 
Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 

αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ Αττικής η οποία έχει το 
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δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την κρίση της οι τιμές που 
επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

  Χρόνος ισχύος προσφορών (Ν. 4412/2016, άρθρο 97) 
 

I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 3  μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και 
αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον 
αυτό χρονικό διάστημα. 
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
III.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 3 μήνες. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς 
τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 

A)   Διαγωνισμός με βάση δείγματα προμηθευτή 

Α.- Ο διαγωνισμός γίνεται με βάση την εξέταση των δειγμάτων των προσφερομένων ειδών, 
πράγμα που αναφέρεται στον πίνακα των ζητουμένων υλικών και των προδιαγραφών, ο οποίος 
συνοδεύει την διακήρυξη και αποτελεί μέρος αυτής, τότε πρέπει να κατατεθούν και τα δείγματα 
των ειδών από τον υποβάλλοντα την προσφορά στην επιτροπή του διαγωνισμού, με ποινή 
απόρριψης. 

- Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση δειγμάτων, θα αναφέρεται  σε υπεύθυνη 
δήλωση ότι εφόσον ζητηθούν δείγματα από την επιτροπή, αυτά  θα προσκομιστούν.  

Β.- Τα δείγματα που ανήκουν στους μη επιλεγέντες τους επιστρέφονται με δική τους φροντίδα. Αν 
μείνουν αζήτητα πάνω από δίμηνο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού της 1ης Υ.ΠΕ. δεν έχει 
ευθύνη για την φύλαξή τους. 

   -Τα δείγματα που ανήκουν στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) στον οποίο κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός, παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. που θα κάνει την παραλαβή των 
υλικών του διαγωνισμού προκειμένου να χρησιμεύσουν σαν υπόδειγμα..   

      Απόρριψη προσφορών 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
1. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
2. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
4. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 
5. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 
6. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
7. Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης, 
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8. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, 

9. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  
10. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 

διακήρυξη. 
11. Αφορά σε μέρος της ποσότητας των επιμέρους προκηρυσσομένων ειδών της διακήρυξης και 

δεν καλύπτει το σύνολο των επιμέρους ζητουμένων ειδών. 
12. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας        διακήρυξης, 
13. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 88. 
14. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς, 
15. Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ 

(εάν υπάρχουν) 
16. Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
17. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
 Η 1η Υ.ΠΕ. δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και 
αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η 1η Υ.ΠΕ. 
επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος 
να υπαναχωρεί. Επίσης η Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική 
κρίση της και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας. 

 

          Εγγυήσεις   (ν. 4412/2016 άρθρο 72) 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι 
διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

1. Εγγύηση συμμετοχής:  Δεν απαιτείται.  
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον τριών μηνών του συμβατικού 
χρόνου (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
της παρούσας διακήρυξης). 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
με απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον 
έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται 
από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 

 

           Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5) - Κρατήσεις 

Α. 1) Η πληρωμή των προμηθευτών για την αμοιβή τους έναντι αγαθών ή και παροχής 
υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της 
διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή 
υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο 
για την πληρωμή έγγραφο. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί 
τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών 
άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 

2) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωμής , το 
δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται 
πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 
ποσοστιαίες μονάδες. 
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3) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή στο όνομα του δικαιούχου ή επ’ ονόματί του 
μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: 

 i) Υπέρ Υπουργείου Υγείας  παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολογίων των 
συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 
παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3580/2007. 

ii) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,006% ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Β. Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94.Προσφορές 
που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

• Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:  
α) Φορολογική ενημερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων). 
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

• Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............................................Α.Φ.Μ. ..............................................- Δ.Ο.Υ. 
........................................ 

  

                     Χρόνος και τόπος παράδοσης –  Παράδοση υλικών  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τμηματικά τα προς προμήθεια είδη στην 
Κεντρική Αποθήκη του ΠΕΔΥ στη Ραφήνα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με δική του 
ευθύνη και δαπάνη  και οπωσδήποτε  μετά από συνεννόηση και κατόπιν παραγγελίας από την 
υπεύθυνη της Αποθήκης  Ραφήνας. 
  
Η παράδοση ορίζεται σε έξι (6) δόσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
 Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις εγκαταστάσεις 
της κεντρικής αποθήκης στη Ραφήνα, και σε ώρες που θα ορίζονται από    την  υπεύθυνη της 
αποθήκης, μετά από σχετική συνεννόηση. 

 
Η παραλαβή ποσοτική και ποιοτική θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται 
από την 1η Υ.ΠΕ, μπροστά στον προμηθευτή ή εκπρόσωπό του με σχετική εξουσιοδότηση. 

Σε περίπτωση απόρριψης των παραλαμβανομένων υλικών, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό που 
αναφέρει τους λόγους απόρριψης και στο οποίο ο προμηθευτής σημειώνει τυχόν παρατηρήσεις του. 

Η 1η Υ.ΠΕ. έχει δικαίωμα να κάνει δειγματοληψία όποτε το κρίνει σκόπιμο μπροστά στον 
προμηθευτή, τα αποτελέσματα της οποίας είναι υποχρεωτικά για τον προμηθευτή. Η αξία των 
δειγμάτων βαρύνει τον προμηθευτή που είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει άμεσα. 

 Η 1η Υ.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επαύξησης της συμβατικής ποσότητας, το ανώτατο 
μέχρι ποσοστού 30%, ή μείωση αυτής μέχρι ποσοστού 50%. Επαύξηση της συμβατικής ποσότητας 
πέρα του 30%, ή μείωση αυτής μέχρι ποσοστού κάτω του 50%, επιτρέπεται μόνο ύστερα από 
συμφωνία της 1ης Υ.ΠΕ. και προμηθευτή. 

.ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Τονίζεται ότι οι ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές, δηλαδή μπορεί σε κάποιο 
είδος η κατανάλωση που θα προκύψει να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, το σύνολο όμως της 
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προμήθειας θα είναι μέσα στα πλαίσια του συμβατικού ποσού. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην 
Υπηρεσία, πριν την υπογραφή της σύμβασης, στην κατακυρωτική απόφαση να αυξομειώσει τις 
ποσότητες των ειδών πάντα όμως μέσα στα πλαίσια του αρχικού προϋπολογισμού.  

Β.  Απόρριψη συμβατικών ειδών - Αντικατάσταση ειδών 
1.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως με δικές του δαπάνες τα υλικά 
που απέρριψε η επιτροπή παραλαβών, χωρίς να έχει δικαίωμα διαιτησίας για την απόρριψη. 
2.  Αν ο προμηθευτής δεν συμφωνεί στην αντικατάσταση των υλικών που απέρριψε η Επιτροπή ή 
δεν πραγματοποιεί έγκαιρα την αντικατάσταση ή αδυνατεί να παραδώσει την ποσότητα που 
παραγγέλθηκε, η 1η Υ.ΠΕ. έχει δικαίωμα να αγοράσει την αναγκαία ποσότητα από το ελεύθερο 
εμπόριο. Η διαφορά τιμής που τυχόν προκύψει μετά από αυτά και όποια πρόσθετη δαπάνη βαρύνει 
τον προμηθευτή. 
3.  Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 203,206,207,213 
του Ν. 4412/16. 

Γ.  Μεταφορά - Παράδοση - Παραλαβή 
1.  Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι την Κεντρική 
Αποθήκη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής στη Ραφήνα και σε ώρες που θα ορίζονται 
από το αρμόδιο γραφείο. 
2.  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή η οποία θα 
ορίζεται από τη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ.. 
3.  Αντικείμενο της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά 
εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμηθευτή. 

              Οικονομικοί όροι – Διάρκεια Σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης από την 
υπογραφή της  με δικαίωμα της 1 ης Υ.ΠΕ. να την παρατείνει μονομερώς για τρεις (3) μήνες. Σε 
περίπτωση δε που θα χρειαστεί επιπλέον παράταση, εκτός από την απόφαση του Διοικητή της 1ης 
Υ.ΠΕ. θα ζητείται και η συγκατάθεση του προμηθευτή. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στην 1η Υ.ΠΕ Αττικής για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του και να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά της εκπροσώπησής του και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 
της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής  και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 
του Ν 4412/2016. 

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική 
και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 Η Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. έχει δικαίωμα να διακόψει μερικά ή ολικά τη χορήγηση υλικών από 
τον προμηθευτή με την προϋπόθεση ότι θα τον ειδοποιήσει με αιτιολογημένο έγγραφο είκοσι (20) 
ημέρες πριν.  

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει όταν κηρυχθεί έκπτωτος. 
      Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προμηθευτή σε άλλο 
πρόσωπο φυσικό ή νομικό. 

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής συμβάσεων του σχετικού διαγωνισμού σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο, οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν και δεν θα παράγουν κανένα έννομο 
αποτέλεσμα από την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
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συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση. 
           

   Ενστάσεις-Προσφυγές 

1.  Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
127 του Ν.4412/2016. 
2.  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) μέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
3.  Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της 
είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. 
4.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 
5.  Σε περίπτωση υποβολής ένστασης με τηλεομοιοτυπία (fax), από τους προμηθευτές, αυτή δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (fax) η υποβολή 
του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως. 
6.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
7. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
            Ανωτέρα βία 
 
1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
3.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 
του εργοστασίου του προμηθευτή. 

• Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
• Πλημμύρα. 
• Σεισμός. 
• Πόλεμος. 
• Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
• Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

4.  Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του 
κοινοποιούμενο προς την 1η Υ.ΠΕ. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την 1η Υ.ΠΕ. της ανώτερης 
βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη 
κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

     
         Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

 

1) Η μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αποτελεί λόγω έκπτωσης του, με 
απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής , μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης. Ειδικότερα δε εφ' όσον υπάρξει 
αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας , εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στον Ν.4412/16 
2)  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο προμηθευτής ευθύνεται και για 
κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής από τη μη εκτέλεση ή την κακή 
εκτέλεση της σύμβασης. 
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3) Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
4)  Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 
του Ν. 4412/16 
5)  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα 
διεξαγωγής. 
6) Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προμηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από τη Διοίκηση της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής αζημίως. 

 
              Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
 
1.  Οι προμηθευτές και η 1η Υ.ΠΕ Αττικής θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
2.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
3.  Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά 
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

              Γενικοί Όροι 

 1.Η σύμβαση ισχύει πάνω από κάθε άλλο κείμενο που εκδίδεται (διακήρυξη, προσφορά κλπ.) 
εκτός προφανών σφαλμάτων και παραδρομών γενικά. 
 2.Ο προμηθευτής σχετικά με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 
 3.Οι εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης. 
 4. Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 
      Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος. 
5. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. 
       Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα» . Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 6.Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις.Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος 
( τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης 
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 
7.Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ '  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1) ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4, ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ. 210Χ297, ΠΟΛΤΟΣ 100%,  
80g/m2, ΔΕΣΜΙΔΕΣ 20.000 

 

2) ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α3, ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ. 297Χ420, 80g/m2, ΔΕΣΜΙΔΕΣ 
1.200 

   

ΚΩΔΙΚΟΣ 

SAP ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

χωρίς 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

60001395 

ΧΑΡΤΙ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ. 

210Χ297, ΠΟΛΤΟΣ 

100%, Α4 

ΔΕΣΜΙΔΑ των 

500 φύλλων 20.000 δεσμίδες 2,15 43.000,00 

60001396 

ΧΑΡΤΙ 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ. 

297Χ420, Α3 

ΔΕΣΜΙΔΑ των 

500 φύλλων 1.200 δεσμίδες 4,19 5.028,00 

ΣΥΝΟΛΟ 48.028,00 

Φ.Π.Α. 11.526,72 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 59.554,72 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ'  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΕΚΔΟΤΗΣ  
Ημερομηνία έκδοσης..................................................................................................................  

Εγγύηση μ ας υπ' αριθ ................................................................... . 
για ποσό ΕΥΡΩ .............................................  
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία ( ή η Ένωση Εταιριών.......................................................... ) 
Οδός...........................................................................................................................................  
αριθ ......................  ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί  σας, ως αγοραστές, 
σύμ βαση, που θα καλύπτει την προμήθεια / παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας  
…………………..  €, (εκτελούμενη δυνάμει της υπ' αριθ. ………… διακήρυξης της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. 
και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασης αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών 
δηλαδή για ΕΥΡΩ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ................................................... παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 
υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1)  
και 2) ..................................................  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληροι υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μ ελών της Ένωσης Προμηθευτών), 
και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του 
δικαιώμ ατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημ έρες, ανεξάρτητα 
από τυχόν αμ φισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή 
μη της απαίτησης σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
………………………………………………………………………………………………. 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμ βασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή 
σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ..........................................................  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ημ ερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημ όσιο και τα Νομ ικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μ αζί μ ε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                         
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

 
                  
                                                             
                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
                                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

               ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΧΑΡΤΙΟΥ  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   : ………. 

 

ΕΙΔΟΣ                              : Προμήθεια  φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ                    : ………………………………… 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ         : ……………….. € (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

Στην Αθήνα σήμερα την                              του έτους                       οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στους Αμπελοκήπους, οδός 
Ζαχάρωφ 3, με ΑΦΜ 999372361 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (τηλ. 213 - 2010400 και fax 213 - 2010419) και 
εκπροσωπεί  νόμιμα  ο  Διοικητής της κ.  Άγγελος Παπαδόπουλος, καλούμενη  εφεξής για 
συντομία « Αναθέτουσα Αρχή » 

και αφετέρου,  

η εταιρεία  «…………………», με διακριτικό τίτλο «…………….», που εδρεύει ………….., επί 
της οδού ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………….., με αριθμό 
φορολογικού μητρώου,   υπάγεται στη ΔΟΥ              η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «Ο Προμηθευτής »  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθμό……….           Διακήρυξη του της 1ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Αττικής για 
την προμήθεια….. 
• Την από ………………         προσφορά του αναδόχου 
• Την υπ’ αριθμό …………..   απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο, κατόπιν 
σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων  για την 
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προμήθεια ………………      αντί του ποσού των …………………. (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), 
• Την υπ΄αριθμ.                             ανακοίνωση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και στους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες 
• Την υπ΄αριθμ.                                                       ανάληψη υποχρέωσης 
 
 
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά,  τα ακόλουθα: 

Την προμήθεια είκοσι χιλιάδων(20.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και χιλίων 
διακοσίων( 1200) δεσμίδων: φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3,, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
παρακάτω: 
………… 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ. 210Χ297, ΠΟΛΤΟΣ 

100%, Α4 ΔΕΣΜΙΔΑ 20.000  

2 

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤ. 297Χ420, Α3 ΔΕΣΜΙΔΑ 1.200  

 

Υπογράφεται δε μεταξύ της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και του ως άνω ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
η  παρούσα σύμβαση προμήθειας, που τελεί υπό τους κατωτέρω όρους, καθώς και  τους όρους της 
υπ’ αρ. 4./2017 διακήρυξης και της υπ’ αρ. πρ. …………./……….-2017 προσφοράς του 
προμηθευτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο σύνολο με την παρούσα. Γίνεται μνεία 
ότι για κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, ισχύει η κείμενη περί προμηθειών 
νομοθεσία. 

 ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ετήσια, με ημερομηνία έναρξης από την 
υπογραφή της και με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής  να την παρατείνει μονομερώς για τρεις  
(3) μήνες. Σε περίπτωση δε που θα χρειαστεί επιπλέον παράταση, εκτός από την απόφαση του 
Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. θα ζητείται και η συγκατάθεση του  προμηθευτή. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει 
η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

(ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

Α. Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή Ειδών / Απόρριψη – Αντικατάσταση ειδών  

1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τμηματικά τα προς προμήθεια είδη στην 
Κεντρική Αποθήκη του ΠΕΔΥ στη Ραφήνα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με δική του 
ευθύνη και δαπάνη  και οπωσδήποτε  μετά από συνεννόηση και κατόπιν παραγγελίας από την 
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υπεύθυνη της αποθήκης  Ραφήνας. 
 2. Η παράδοση ορίζεται σε έξι (6) δόσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
     Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις εγκαταστάσεις  
     της κεντρικής αποθήκης στη Ραφήνα, και σε ώρες που θα ορίζονται από την υπεύθυνη της 
     αποθήκης, μετά από σχετική συνεννόηση. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

2. Η παραλαβή ποσοτική και ποιοτική θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 
ορίζεται από την αναθέτουσα Αρχή, μπροστά στον προμηθευτή ή εκπρόσωπό του με σχετική 
εξουσιοδότηση. 
Η ποιότητα και ποσότητα των προσφερόμενων ειδών  που αναλαμβάνει με τη παρούσα την 
υποχρέωση να προμηθεύσει την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, πρέπει να είναι 
απόλυτα σύμφωνη με αυτή που περιγράφεται στην  σχετική  προσφορά του. Σε περίπτωση 
απόρριψης των παραλαμβανομένων υλικών, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό που αναφέρει τους 
λόγους απόρριψης και στο οποίο ο προμηθευτής σημειώνει τυχόν παρατηρήσεις του. 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως με δικές του δαπάνες τα υλικά 
που απέρριψε η επιτροπή παραλαβών, χωρίς να έχει δικαίωμα διαιτησίας για την απόρριψη. 

4. Αν ο προμηθευτής δεν συμφωνεί στην αντικατάσταση των υλικών που απέρριψε η Επιτροπή ή 
δεν πραγματοποιεί έγκαιρα την αντικατάσταση ή αδυνατεί να παραδώσει την ποσότητα που 
παραγγέλθηκε, η 1η Υ.ΠΕ. έχει δικαίωμα να αγοράσει την αναγκαία ποσότητα από το ελεύθερο 
εμπόριο. Η διαφορά τιμής που τυχόν προκύψει μετά από αυτά και όποια πρόσθετη δαπάνη 
βαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Για ότι δεν αναφέρεται στο παρών άρθρο ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 203,206,207,213 του 
Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 3 

(ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ) 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεώνεται να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στην καθοριζόμενη στο 
ΑΡΘΡΟ 1 της παρούσας σύμβασης προθεσμία. Μέσα σε τακτή επίσης προθεσμία που θα  του 
ορισθεί, υποχρεώνεται να αντικαταστήσει το είδος αν δεν συμφωνεί  καθ’ όλα με την παραγγελία 
που δόθηκε. 

Σε περίπτωση που το είδος  δεν παραδοθεί    έγκαιρα ή και αν παραδοθεί   δεν είναι σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της παρούσας σύμβασης, η Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ.Αττικής  έχει δικαίωμα να επιβάλλει 
τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

  

                                                                       ΑΡΘΡΟ 4 

( ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνει με τραπεζική επιταγή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, με 
βάση θεωρημένο τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με βάση τα εξής: 

1. Τιμολόγιο 
2. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής 
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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ΑΡΘΡΟ 5 

(ΕΓΓΥΗΣΗ) 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων την υπ’ αριθμ ……………………….. εγγυητική επιστολή της   …………………. 
Τράπεζας  για το πoσόν των   ……………………€ που θα παραμείνει στην ευχέρεια της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής μέχρι την πλήρη εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης.                              

ΑΡΘΡΟ 6 

(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατά την πληρωμή του από υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του 
καθαρού ποσού που παρακρατούνται προς απόδοση κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο: 

i) Υπέρ Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρακράτηση ποσοστού 2% επί της 
αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση 
του Φ.Π.Α.  και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν.3580/2007. 
ii) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,06% ΕΑΑΔΗΣΥ και των νόμιμων 
χαρτοσήμων. 

Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94 

ΑΡΘΡΟ 7 

                                                                     ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ                                                                        

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
3.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 
του εργοστασίου του προμηθευτή. 

• Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 
• Πλημμύρα. 
• Σεισμός. 
• Πόλεμος. 
• Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
• Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

4.  Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του 
κοινοποιούμενο προς την 1η Υ.ΠΕ. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την 1η Υ.ΠΕ. της ανώτερης 
βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη 
κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

Απαγορεύεται η σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση 
της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με 
οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα 
των Δικαστηρίων των Αθηνών. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

                                ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το  Ελληνικό Δίκαιο. 

Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας , που δεν μπορεί να 
επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες  από την παραλαβή του σχετικού 
αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέλος θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

                                                               ΑΡΘΡΟ 9 

                                                ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 

                                                                ΑΡΘΡΟ 10 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι όροι της υπ΄αριθμ. 
4/2016 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι προμηθειών  του Δημοσίου 
διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν.4412/2016).  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν 
αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις 
συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας 

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενό της 
μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους 
σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στο Τμήμα προμηθειών  σε δύο  
όμοια πρωτότυπα  και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη όπως αυτά εκπροσωπούνται. 

 

                                                        

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                       Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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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
1
  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: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221492 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ζαχάρωφ 3- Αμπελόκηποι  -Τ.Κ. 115 21 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστασία  Στεφούλη 

- Τηλέφωνο: 2132010495 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@1ypatt.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (www.1dype.go.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4  CPV: 30197642-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 4/2017 

 

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
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4
 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.  
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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: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
5
: 

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:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

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
6
; 

[] 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) [……] 

17PROC005839959 2017-02-23

ΑΔΑ: 66ΚΧ469Η26-ΕΗΟ



 

29 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

17PROC005839959 2017-02-23

ΑΔΑ: 66ΚΧ469Η26-ΕΗΟ



 

30 

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
7
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτη
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
16

 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): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
21

: 

[……] 
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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
22

, 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 ;
23

 

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): 
24

 

[……][……][……] 
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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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
25

; 

 

 

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
26

 

: 

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
27 

 

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
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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 συμφερόντων29, 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
30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31

 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: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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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 

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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
32

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
33

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
34

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
35

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

17PROC005839959 2017-02-23

ΑΔΑ: 66ΚΧ469Η26-ΕΗΟ



 

42 

αναλογίες
36

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
37

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
38

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
41

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
42

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
43

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

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

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
45

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
46
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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 είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

που αναφέρονται
47

, 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
48

. 

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 

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

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

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

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

17PROC005839959 2017-02-23

ΑΔΑ: 66ΚΧ469Η26-ΕΗΟ



 

49 

                                                                                                                                                                                 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

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

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, 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. 
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4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

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

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 
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31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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.  

17PROC005839959 2017-02-23

ΑΔΑ: 66ΚΧ469Η26-ΕΗΟ


		2017-02-23T15:23:09+0200
	Athens




