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                                      ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ Αρικ. Δ..  21 /2018 

                                         ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Για τθν προμικεια  «ΕΝΣΤΠΩΝ» (CPV 22820000-4)   για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Γ.Ν. Άρτασ, με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 21.049,92€ ςυμπ/νου ΦΠΑ για ζνα (1) ζτοσ ςτα 

πλαίςια υλοποίθςθσ του ΠΠΤΦΤ 2015 – ΠΙΣΩΕΙ 2016-2017. 

  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ ζχοντασ υπόψθ: 

1.Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
(Ψ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.2 Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.3 Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΨΕΚ Α’ 
204/19-7-1974) 
1.5 Του Ν.2362/95 (Ψ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 « Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν 
του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 
1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΨΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν 
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1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΨΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 
διατάξεισ». 
1.8 Του ΡΔ 113/2010 «Ρερί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΨΕΚ 194/τεφχοσ Α’). 
1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΨΕΚ 74/Αϋ/26-3—14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποιιςεισ Διατάξεων 
του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», άρκρο 3  
1.10 Του Ν.4272/2014(ΨΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρκρο 47 Ραρατθρθτιριο τιμϊν (περί νομιμοποίθςθσ 
δαπανϊν)    
1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Ρρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.)…..» 
1.12   Του Ν. 4152/2013, παρ. Η «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 
ΣΗ 16ης ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ» 
1.13 Του Ρ.Δ. 166/2003 «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35/29-6-2000 για 
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 
1.14 Του Ν. 2513/1997 «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων Ρρομθκειϊν» (ΨΕΚ Α’ 
139/27.6.97) 
 
2. Σισ κάτωκι αποφάςεισ: 
2.1. Τθν υπϋ αρικ. 4658/6-9-2016 (Ψ.Ε.Κ 2937/15-9-2016) ΚΥΑ « Ζγκριςθ  Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν 
Υπθρεςιϊν και Ψαρμάκων (ΡΡΥΨΥ) των Εποπτευομζνων Ψορζων Υγείασ για το ζτοσ 2015 ( πιςτϊςεισ 
2016-2017)  με χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το πρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων , τισ λοιπζσ πθγζσ. 
2.2 Τα υπ’ αρικ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-2016 και 4963/5-10-2016 ζγγραφα τθσ Επιτροπισ 
Ρρομθκειϊν Υγείασ περί οριςμοφ φορζων Διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ 
Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Ψαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.ΥΨ.Υ.) ζτουσ 2015, πιςτϊςεισ 2016-2017  

2.3 Tθν υπϋαρικμ. 158/2016 (ΨΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων περί ζγκριςθσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.  

2.4 Τθν κατευκυντιρια οδθγία 15 (Απόφαςθ 161/2016 ) με κζμα Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το 
«Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α 147)»  

2.5 Τθν υπ’ αρικ. 5/13-2-2015  κζμα 8ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  περί εγκρίςεωσ του 
Ρρογράμματοσ  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Ψ.Υ) ζτουσ 2015, πιςτϊςεισ 2016-2017. 

2.6  Το από 27-9-2016  email τθσ 6θσ  ΥΡΕ ςχετικά με τθν ζγκριςθ  ΡΡΥΨΥ  ζτουσ 2015 -ΡΙΣΤΫΣΕΙΣ 
2016 – 2017 ςφμφωνα με το αρικ. 4708/16-9-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ και το 
ΨΕΚ Βϋ2937/15-9-2016.  

2.7 Το από 13-10-2016 email τθσ 6θσ  ΥΡΕ  ςχετικά με τον οριςμό φορζων  υλοποίθςθσ του  ΡΡΥΨΥ 
ζτουσ 2015 -ΡΙΣΤΫΣΕΙΣ 2016 – 2017, ςφμφωνα με τα αρικ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-2016, 4963/5-
10-2016  ζγγραφα τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ .   
2.8 Τθν αρικ. 29/6-9-2017 (κζμα 19ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και ζγκριςθ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «Εντφπων» (CPV 
22820000-4) του Γ.Ν. Άρτασ, προχπολογιςμοφ 21.049,92€ ςυμπερ. Ψ.Ρ.Α., για ζνα (1) ζτοσ ςτα 
πλαίςια υλοποίθςθσ του Ρ.Ρ.Υ.Ψ.Υ. 2015 – ΡΙΣΤΫΣΕΙΣ 2016-2017.  

2.9 Τθν αρικ. 4/22-2-2018 (κζμα ζκτακτο 6ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί τροποποίθςθσ 
τθσ αρικ. 29/6-9-2017 (κζμα 19ο) απόφαςθσ  του Δ.Σ. του Νοςοκομείου που αφορά τθν ζγκριςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ζγκριςθ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια 
«Εντφπων» (CPV 22820000-4) του Γ.Ν. Άρτασ, προχπολογιςμοφ 21.049,92€ ςυμπερ. Ψ.Ρ.Α., για ζνα 
(1) ζτοσ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ρ.Ρ.Υ.Ψ.Υ. 2015 – ΡΙΣΤΫΣΕΙΣ 2016-2017 κακϊσ και τον οριςμό 
επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 

 2.10 Τθν  αρικ. 4481/1-3-2018  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ :Ω1ΣΔ4690ΒΒ-32Σ. 
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                                                                 Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   ΕΙ 

 Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ για τθν προμικεια «ΕΝΣΤΠΩΝ» 

(CPV 22820000-4)   όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ωσ Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςθσ), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  

21.049,92€ ςυμπ/νου ΨΡΑ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 1293.01 του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ. 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

& ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

Λόφοσ Ρεράνκθσ 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

(Γραφείο Ρρομθκειϊν) 

       19/3/2018  

Θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ  

και ϊρα 14:00 

μ.μ. 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

Λόφοσ Ρεράνκθσ 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

 (Γραφείο Ρρομθκειϊν) 

        20/3/2018  

θμζρα  ΣΡΙΣΘ 

και ϊρα  10:00 

π.μ. 

 

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα δθλαδι μζχρι 19/3/2018  θμζρα  

ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 14:00 μ.μ. ςτο γραφείο Προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ. 

(Συχόν προςφορζσ που  κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι 

εκπρόκεςμεσ και  κα επιςτραφοφν)  

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια από επιτροπι,  θ οποία ζχει οριςτεί για το ςκοπό 

αυτό. 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα 

μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 



ΑΔΑ: ΩΡΣ54690ΒΒ-ΩΧΩ



 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να 

πράξει  τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι 

αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ                                                  ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

3.2  ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

        ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ                                                                 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ                                            ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ                                                                     ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 

3.5 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝ ΕΡΙΣΤΟΛΫΝ                          ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 

3.6 ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ                                              ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 

3.7 ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ                                                           ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ    

3.8 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ                    ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ 

3.9 ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ                                                ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ 

3.10 ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ  

        ΔΘΛΫΣΘΣ (ΤΕΥΔ)                                                              ΡΑΑΤΘΜΑ Ιϋ 

4- Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5- Εφ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, 

ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 67 του 

Ν.4412/2016.  

6- Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Τπθρεςία.  

 

                                                       Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ   

 

 

                                                         ΜΠΑΛΑΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΩΡΣ54690ΒΒ-ΩΧΩ



 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 
 Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ 

ΩΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ  (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

ΚΘΜΔΘΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ) 

1-3-2018 

ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Θμερομθνία: 20/03/2018 

Θμζρα: ΣΡΙΣΘ 

άρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ (Γρ. Προμθκειϊν) 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR541) 

ΡΕΙΓΑΨΘ ΕΙΔOYΣ 
  ΕΝΣΤΠΑ (Ωσ παρακάτω πίνακασ και  Παράρτθμα Σϋ των 

Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) 

ΚΫΔΙΚΟΣ CPV 22820000-4 

ΨΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ) 

www.gnartas.gr 

ΩΟΝΟΣ ΙΣΩΥΟΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Διακόςιεσ ςαράντα (240) θμζρεσ 

ΩΟΝΟΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΩΟΝΤΫΝ ΣΤΙΣ 

ΡΟΣΨΟΕΣ 

Δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ 

ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΡΟ 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 
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ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 

ΨΡΑ 

21.049,92€ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ 
Τον προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ  

 ΚΑΕ 1293.01 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Τεμάχιο 

ΔΕΙΓΜΑ   Δεν απαιτείται 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΡΫΝ  

ΣΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΕΙΝΑΙ Ω ΤΝΝΘΜΕΝΟ 

ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΟ SITE ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

(WWW.GNARTAS.GR)   

ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ωσ παρακάτω πίνακασ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΞΘΝΣΑ (60) ΘΜΕΡΕ  

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR541) 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΫΝ 

ΕΙΔΫΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων 

νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΨΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια «ΕΝΣΤΠΩΝ» (CPV 22820000-4)     για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ.  

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 

τιμισ, ανά είδοσ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι ανά είδουσ με τθ 

διευκρίνιςθ ότι θ υποβλθκείςα προςφορά πρζπει να καλφπτει το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ 

ποςότθτασ. Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ κα απορρίπτονται 

ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ   

Σ’ τθσ Διακιρυξθσ 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ 

ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα  ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δυο 

αντίγραφα. 

http://www.gnartas.gr/
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1.2.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι διακόςιεσ ςαράντα  (240) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ   του διαγωνιςμοφ. 

1.2.2.  Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

1.2.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 

προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 

κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά 

τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ 

τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ 

παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.2.4 Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ   προςφορζσ. 

1.3- το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.3.1 - Θ λζξθ  ΡΟΣΨΟΑ ι ΑΙΤΘΣΘ ςυμμετοχισ. 

1.3.2 – Θ επωνυμία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τον διαγωνιςμό.  

1.3.3-Ο αρικμόσ  τθσ διακιρυξθσ. 

1.3.4-Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.3.5-Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.3.6-Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ). 

1.3.7-Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

1.4- Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά   με τθν προςφορά 

ςτοιχεία και  ειδικότερα τα εξισ: 

1.4.1- Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ : Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο 

φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται 

όλα τα παρακάτω  δικαιολογθτικά. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ :  

Οι ςυμμετζχοντεσ,  οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ςτο φάκελο 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ, τα 

ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά (πρωτότυπο και αντίγραφο),  όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτθν παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό και με τα άρκρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-

2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα:   
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ  

1.  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη κε ηηο αξηζ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698/Β΄/16-11-2016) θαη 161/2016 (θαηεπζπληήξηα νδεγία 15) 

απνθάζεηο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄). 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί 

κε ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ 

νπνία λα δειώλεη όηη : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

β) Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη     

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

To TEYΔ και τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ υπογράφουν: 
 
 οι διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. ι Ε.Π.Ε. ι Ι.Κ.Ε.  
 ο διευκφνων φμβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ  

           υμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε 
 ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, κάκε άτομο ενδζχεται να πρζπει 
υπογράψει το ίδιο ΣΕΤΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που 
διζπει τον οικονομικό φορζα ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί προςταςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 
 
Θ υποχρζωςθ υπογραφισ αφορά όλα τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτα δφο 
τελευταία εδάφια τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, ανά περίπτωςθ, όπωσ αυτά 
αντικαταςτάκθκαν με τθν παρ. 7 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 κακϊσ και τθσ παρ. 13 
του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017 όπου προςτίκεται το άρκρο 79Α ςτο άρκρο 79 του Ν. 
4412/2016 και ορίηει ότι: «1. Είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 2. Ωσ εκπρόςωποσ του 
οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 
εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ». 
 

 
4.Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ: 
 
κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, 
κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. τοιχεία και 
ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Πρόεδροσ και ο διευκφνων ςφμβουλοσ και τα 
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μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, 
αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι 
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 
 
Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΨΕΚ 74/Α/26-03-2014) θ 

ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν 

θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ 

του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται 

ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ.  

 

 

1.4.2.- Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ :  τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό  

ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι αποκλειςμοφ, οι παρακάτω αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ, 

δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά, με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ:  

Α) Ρροςφερόμενα είδθ και Τεχνικά χαρακτθριςτικά  

Β) Συμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ  

 

 Α) Προσφερόμενα είδη και Σεχνικά χαρακτηριστικά  

Θ ενότθτα Ρροςφερόμενα είδθ και υπθρεςίεσ πρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι των 
προςφερομζνων ειδϊν, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του κακϊσ επίςθσ και τισ παρεχόμενεσ από τον 
υποψιφιο υπθρεςίεσ. Θ τεχνικι προςφορά πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει υλικό τεκμθρίωςθσ για τα 
προςφερόμενα είδθ, όπωσ εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ 
των απαιτιςεων τθσ. Απαραίτθτθ θ καταγραφι του κωδικοφ του προςφερόμενου είδουσ (κωδικόσ 
εταιρίασ). 
 

Β) Πίνακες συμμόρφωσης  

Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ) πρζπει να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι 

προςφορά, ςυμπλθρωμζνοι ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο 

υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει:  

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΨΘ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.  

2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 

είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, 

κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από 

απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΪΘΨΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει 

τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα 

αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. 

Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια 

Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.  

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ 

τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι 

αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου 
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Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ 

καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ.  

5. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Ψυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία 

και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ 

ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18)  

Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD  ςε 

WORD και  PDF μορφι ), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ. Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά φυλλάδια 

τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν μόνον εντφπωσ 

εφόςον υπάρχει τεκμθριωμζνθ αδυναμία υποβολισ τουσ ςε θλεκτρονικι μορφι. 

1.4.3.- Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ : τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό  

ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ» 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι αποκλειςμοφ, ςυμπλθρωμζνοι και υπογεγραμμζνοι οι  

πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ. Θ οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί 

ςφμφωνα με τον Ρίνακα ςτο Ραράρτθμα Θϋ και τα όςα ορίηονται ςε αυτό. 

 Το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ  προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD  ςε 

WORD και  PDF μορφι ), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ Οικονομικισ  

προςφοράσ. 

 Θ τιμι πρζπει να δίνεται ςε ευρϊ (€) ανά τεμάχιο ςφμφωνα με τον αφξοντα αρικμό των ειδϊν τθσ 
ςυνθμμζνθσ κατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπζρ τρίτων κρατιςεων για παράδοςθ των 
εμπορευμάτων ελεφκερων ςτο Νοςοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ και 
θ μορφι των δεκαδικϊν δεν κα είναι πλζον των δφο ψθφίων. Στθν προςφερόμενθ τιμι 
επιςθμαίνεται πρζπει να περιλαμβάνεται το ςφνολο των κρατιςεων εκτόσ από τον Ψ.Ρ.Α., ο 
οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ  πρζπει να είναι κατϊτερεσ ι ίςεσ 
αυτϊν του παρατθρθτθρίου τθσ Ε.Π.Τ.(όπου υπάρχουν κα αναγράφεται ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ) 
(w.w.w.epromy.gr), ςε διαφορετικι περίπτωςθ τίκενται εκτόσ προδιαγραφϊν και οι προςφορζσ 
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
κα πρζπει να αναφζρεται με ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  ότι δεν 
υπάρχει αντιςτοίχιςθ με το Π.Σ. 
 

Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΫΝ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ, ΤΕΩΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ κα 

φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

1.4.5. –Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΩΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 

ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ 

του κυρίωσ φακζλου 

1.4.6.-Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ « πλθροφορίεσ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 
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πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά 

μόνον τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ 

του ενδιαφερομζνου. 

1.4.7. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ 

προςφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν 

κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

1.4.8. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127, του Ν. 

4412/2016  κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται 

ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν 

δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει , ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ 

ανωτζρω όρουσ. 

Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.  

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι 

παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του 

διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από 

τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο 

εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο 

όργανο.   

1.4.9. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

1.4.10. Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά πρζπει να 

κατατεκοφν και δείγματα του υλικοφ, αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτθν Υπθρεςία, θ 

δε ςχετικι απόδειξθ υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά. 

1.4.11. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο ςτο Γραφείο 

Προμθκειϊν (1οσ όροφοσ) του Γ.Ν. Άρτασ (Λόφοσ Περάνκθσ 1, Σ.Κ. 47100, ΑΡΣΑ) με τθν απαραίτθτθ 

όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ  κα περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ 

θμερομθνίασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

1.4.12. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ 

προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του 

παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

1.4.13. Ρροςφορζσ που φτάνουν ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια του 

Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται 
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από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που 

κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ διαδικαςία. Επίςθσ, επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, 

εκπρόκεςμα. 

1.4.14. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

παραλαβισ & αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν 

διακιρυξθ. 

1.4.15. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ  

& Αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

1.4.16. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

1.5.  Θ Αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και 

των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ 

επιτροπισ (Άρκρο 117 παρ. 4) οπότε και ςυντάςςεται ζνα ενιαίο πρακτικό. 

1.6. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ (ςτουσ δικαιοφχουσ).  

1.7. Ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων ειδϊν 

ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, 

1.8.  Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ  κα 

απορρίπτονται.   

1.9.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

1.10. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου 

κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του είτε φςτερα 

από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται 

ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο 

εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

1.11.  Πζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ   προςφορζσ. 

1.12. Οι Τποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ 

μετά τθν κατάκεςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι 

ενζργεια. 
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2- ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

-Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ 

των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται 

ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

- Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 

του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. 

3- Ε Γ Γ Τ Θ  Ε Ι   

3.1  Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων 

αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. Οι 

εγγυιςεισ, κα πρζπει να περιλαμβάνουν κατϋ ελάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 72 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

3.2  Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνιςμό. 

3.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να 

κατακζτουν εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

υπολογίηεται ο Φ.Π.Α. 

3.4  Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το 

οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι 

ςφμφωνεσ με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

3.5  Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

4-  ΣΙΜ Ε  

4.1.1 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΤΡΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

4.1.2. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:           

         Ι.   Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Ποςοςτό Φ. Π. Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (ε περίπτωςθ που αναφζρεται  

εςφαλμζνοσ Φ. Π. Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Τπθρεςία).  

            Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Π. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  



ΑΔΑ: ΩΡΣ54690ΒΒ-ΩΧΩ



 

θμειϊνεται ότι θ ανάδειξθ του μειοδότθ κα γίνει ανά είδοσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ, δθλαδι : 

προςφερόμενθ τιμι είδουσ Χ ηθτοφμενθ ποςότθτα 

4.2  Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΫ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο 

νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.3  Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΫ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά 

ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 

ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 

μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

4.4 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με  ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ 

προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.5. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

4.6  Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται 

λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα 

ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με 

τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του 

Ν.4412/2016 . 

4.7 Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα 

για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν 

αυτά. 

 

5-   ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  

 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται  ςε εξιντα  (60) θμζρεσ.   

 

6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ. 
 1.Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί ςε προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει  τισ είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ, προςκομίηοντασ 

τθν εγγυθτικι  επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ  ςφμβαςθσ. 

2. Υπεφκυνο  για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Γ.Ν. Άρτασ 

                        

 7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ για το 100 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν  οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν και με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  
  



ΑΔΑ: ΩΡΣ54690ΒΒ-ΩΧΩ



 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά. Από κάκε 
τιμολόγιο του προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε 
φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα 
(60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΡΔ 166/2003 ( ΨΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να 
απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.  
 
Ϋσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο αρ. 200 
του Ν. 4412/2016. 
 
 Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι υπόκειται ςτισ εκάςτοτε υπό του νόμου οριηόμενεσ κρατιςεισ.        
Θα παρακρατείται :  
   1. Τπζρ  ΕΑΑΔΘΤ : α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
2. Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ: Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων,  θ οποία 
ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε 
του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
4. Τπζρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 
8. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

1. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 

πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτο ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται 

μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 

ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου 

ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό  ( 1 %) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 

επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον 

διοικθτικό όργανο. 
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9- ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα 

από τθν ανακζτουςα αρχι, .Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον 

Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί ζχει 

μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ & 

Αξιολόγθςθσ προςφορϊν, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ 

για μζροσ του υπό προμικεια είδουσ, που ςε καμία περίπτωςθ δεν κα αναλογεί ςε ποςοςτό 

μικρότερο του 50% του ςυνολικά προβλεπόμενου ςτθ Διακιρυξθ. 

Επίςθσ, διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερου ποςοςτοφ του προςφερόμενου είδουσ από 

το αρχικά προβλεπόμενο ςτθ Διακιρυξθ ςε ποςοςτό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του 

ςυνολικά προβλεπόμενου προχπολογιςμοφ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ των  άρκρων 104 & 105 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται ο 

μειοδότθσ μετά από κλιρωςθ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων(ν.4412/2016 Άρκρο 90) 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ  δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ  και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3) 

Θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, κα γίνει από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Νοςοκομείου και κα ανακοινωκεί εγγράφωσ ςτον ανακθρυχκζντα Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που κα γίνει κατακφρωςθ το Νοςοκομείο αποςτζλλει ςχετικι ανακοίνωςθ που 

αναφζρει και τθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

  

10- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων 

του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ 

β. να αποφαςίςει με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν 

επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 

γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

δ. για τουσ λόγουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 106 παρ. 1-5. του ν.4412/2016. 
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11- ΠΑΡΑΔΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται εφ’ άπαξ μζςα ςε διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν  
ςτισ αποκικεσ του Γ. Ν. Άρτασ, όπωσ  ορίηεται από τθν περιγραφι τθσ προμικειασ .   
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του 
Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 
Θ  παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι  παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό  και  κα εκδίδει  ςχετικά πρωτόκολλα  παραλαβισ. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο 
προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.  
 

 

  ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ 

 Για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ 

κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.      

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Δϋ 

                                                                ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εκτόσ  από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για 

κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.                                                                                                             

 

ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά 

αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ . 

 

  ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Εϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ....     
 ΓΙΑ………….. ΕΥΫ  
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 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ : 
 (ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ  
Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
(ε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΤ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ),  
 και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με θμερομθνία…………..,  
με αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ 
………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο 
ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Ωρόνοσ Ιςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 
διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 
υποχρζωςθ.  
 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
  

  ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ 

 

ΣΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΝΣΤΠΩΝ ΕΙΝΑΙ Ω ΤΝΝΘΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΟ SITE ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (WWW.GNARTAS.GR)   

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΘ – ΠΟΟΣΘΣΕ 

 

Α/Α 
 

Α/Α 
ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΕΙΔΟ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ 
ΕΝΣΤΠΟΤ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡΘΘ ΠΟΟΣΘΣΑ 

1 2 

Ετικζτεσ λευκζσ αυτ/τεσ 
(Νοςοκομειακι Υπθρεςία 
Αιμοδοςίασ) 

Να αλλάξει ο 
τίτλοσ Στακμόσ 
Αιμοδοςίασ και 
να γίνει 
Νοςοκομειακι 
Υπθρεςία 
Αιμοδοςίασ Τεμάχιο 10.500 

2 21 
Βιβλίο F.F.P. (ειςαγωγι – διάκεςθ), ( 
200 φφλλων χοντρό εξϊφυλλο) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 3 

3 22 
Βιβλίο εξετάςεων Αιμοδοςίασ,  (200 
φ. χοντρό εξϊφυλλο), τεμ. 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 3 

http://www.gnartas.gr/
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4 23 
Βιβλίο Συμβατοτιτων (300 φφλλων , 
χοντρό εξϊφυλλο), τεμ. 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 4 

5 25 
Βιβλίο ομάδων Αίματοσ (200 
φφλλων, χοντρό εξϊφυλλο), τεμ. 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 3 

6 26 
Βεβαίωςθ κατάκεςθσ αίματοσ. 
μπλοκ 50 φφλ. 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 20 

7 27 
Ετικζτεσ για φορθτό ψυγείο αίματοσ 
αυτ/τεσ 

Να αλλάξει ο 
τίτλοσ Στακμόσ 
Αιμοδοςίασ και 
να γίνει 
Νοςοκομειακι 
Υπθρεςία 
Αιμοδοςίασ Τεμάχιο 300 

8 28 
Βιβλίο αιμολθψιϊν 200 φφλλα 
χοντρό εξϊφυλλο 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 3 

9 30 
Βιβλίο ςυλλόγων  αιμοδοςίασ 200 
φφλλα χοντρό εξϊφυλλο 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 5 

10 33 Δελτίο εκελοντι αιμοδότθ. Καρτζλεσ 
Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 500 

11 36 
Βιβλίο Αποτελεςμάτων Ελζγχου (100 
φφλλων χοντρό εξϊφυλλο) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει 
(Ρροςτζκθκε το 
Ελζγχου ςτον 
τίτλο) Τεμάχιο 5 

12 37 
Βιβλίο ομάδων φιαλϊν αιμολθψιϊν 
(100 φφλλων χοντρό εξϊφυλλο). 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 3 

13 38 Εκτφπωςθ ςακοφλασ Αιμοδοςίασ 

Να αλλάξει ο 
τίτλοσ Στακμόσ 
Αιμοδοςίασ και 
να γίνει 
Νοςοκομειακι 
Υπθρεςία 
Αιμοδοςίασ Τεμάχιο 3.000 

14 40 

Ραραπεμπτικό εξετάςεων 
αιμοδοςίασ (50 φφλλων τριπλότυπα) 
μπλοκ 

Να 
αντικαταςτακεί 
με το ζντυπο Ε1-
607Α Τεμάχιο 15 

15 41 Ρλαςτικι ςακοφλα αιμοδοςίασ 
Να παραμείναι 
ωσ ζχει Τεμάχιο 4.500 

16 42 

Μπλοκ Κλινικισ-Δ/ντοφ. Ψφλλα 
δεμζνα ανά 100 (ποιότθτα καλι) 
21x14 cm , μπλοκ 

Να γίνει το ίδιο 
ςε όλεσ τισ 
κλινικζσ. Ζντυπο 
Ι5-482 Τεμάχιο 575 

17 43 
Κάρτα νοςθλείασ-φαρμάκων (χοντρό 
χαρτόνι, λευκό χρϊμα) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 12.500 

18 48 
Δελτίο διακίνθςθσ Ιματιςμοφ , μπλόκ 
των 50 φ. εισ διπλοφν 

Να διατθρθκεί ωσ 
ζχει Τεμάχιο 70 

19 49 
Δελτίο κίνθςθσ αςκενϊν, μπλοκ 50 
φφλ. εισ 3πλοφν καρμπονιηζ 

Να διατθρθκεί ωσ 
ζχει Τεμάχιο 64 

20 50 
Ψάκελοσ Αρχείου (χοντρό χαρτόνι να 
μθ γλιςτράει χρϊματοσ εκροφ) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 15.000 

21 56 
Εντολι Διακομιδισ ΕΚΑΒ,( φφλλα 
δεμζνα ανά 100), μπλοκ 

Να 
αντικαταςτακεί 
με το ζντυπο Δ2-
131 Τεμάχιο 44 

22 57 
Θερμομετρικό διάγραμμα, φφλλα 
δεμζνα ανά 100  

Να 
αντικαταςτακεί 
με το ζντυπο Ν1- Τεμάχιο 127 
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505 

23 58 

Εντολι ειςαγωγισ, εισ διπλοφν  
καρμπονιηζ φφλλα δεμζνα ανά 100, 
μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 170 

24 59 

Εντολι εξιτθρίου, εισ διπλοφν 
καρμπονιηζ, φφλλα δεμζνα ανά 100, 
μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 170 

25 60 
Βιβλίο Μθτρϊου Εξωτερικϊν 
αςκενϊν 200 φ. χοντρό εξϊφυλλο. 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 50 

26 62 
Υπεφκυνθ Διλωςθ Ωειρουργείου 
(φφλλα δεμζνα ανά 100) μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 35 

27 63 
Ρροεγχειρθτικό Δελτίο (φφλλα 
δεμζνα ανά 100) μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 40 

28 64 
Βιβλίο χειρουργείου χοντρό 
εξϊφυλλο 200 φφλλων 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 14 

29 66 
Ψφλλο νοςθλείασ (ανκρωπάκι) 
Ιςτορικό - Ρρϊτθ ειςαγωγι 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 11.500 

30 68 
Δελτίο δφναμθσ προςωπικοφ , 
φφλλα δεμζνα ανά 100, μπλοκ 

Αντικαταςτάκθκε, 
υπάρχει 
θλεκτρονικά Τεμάχιο 60 

31 69 

Ραραπεμπτικό Βιοχθμικϊν 
Εξετάςεων,μπλοκ 50 φφλλων εισ 
3πλοφν, καρμπονιηζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 400 

32 71 

Ραραπεμπτικό Αιματολογικϊν 
Εξετάςεων, μπλοκ 50 φφλλων εισ 
3πλοφν, καρμπονιηζ             Ϋσ ζχει (Ε1-602) Τεμάχιο 700 

33 73 
Γενικό Συνταγολόγιο, μπλοκ 50 
φφλλων εισ 3πλοφν,καρμπονιηζ Ϋσ ζχει  (Ψ2-711) Τεμάχιο 50 

34 74 
Ιατρικι Βεβαίωςθ για αποκλειςτικι, 
φφλλα δεμζνα ανά 50, μπλοκ 

Να 
χρθςιμοποιθκεί 
το ζντυπο (Ι4-
474) Τεμάχιο 10 

35 77 
Ρορεία Νόςου (Ψφλλα Δεμζνα ανά 
100) 

Να 
χρθςιμοποιθκεί 
το ζντυπο Ι1-402 Τεμάχιο 10 

36 86 
Μπλοκ Οφκαλμολογικισ Μζτρθςθσ, 
φφλλα δεμζνα ανά 100, μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 20 

37 88 

Ιατρικι Βεβαίωςθ μθ Ενεργοφσ 
Ψυματίωςθσ, μπλοκ 50 φφλλων εισ 
3πλοφν, καρμπονιηζ ΤΕΙ (Ϋσ ζχει) Τεμάχιο 2 

38 91 

Δελτίο Τακτικϊν Εξωτερικϊν 
Ιατρείων, καρτζλα χαρτόνι, 
Ωρϊματοσ μπζη, Γαςτρ/κό 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 1.000 

39 92 

Ραραπεμπτικό Σθμείωμα 
Ιςτοπακολογικισ Εξζταςθσ, μπλοκ 50 
φφλλων εισ 3πλοφν , καρμπονιηζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 117 

40 101 
Δελτίο Νοςθλείασ ι Λογοδοςίασ, 
φφλλα δεμζνα ανά 100, μπλοκ 

Κδιο με το ΑΑ 100 
και 132 (Να 
χρθςιμοποιθκεί 
το ζντυπο Ν1-
502) Τεμάχιο 100 

41 102 
Ιατρικζσ Οδθγίεσ, φφλλα δεμζνα ανά 
100, μπλοκ 

Να 
χρθςιμοποιθκεί 
το ζντυπο Ν1-503 Τεμάχιο 150 

42 106 
Στοιχεία Εγχείρθςθσ, μπλοκ 50 
φφλλων εισ 2πλοφν, καρμπονιηζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 80 
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43 108 
Διάγραμμα Αναιςκθςίασ, μπλοκ 50 
φφλλων εισ 2πλοφν, καρμπονιηζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 50 

44 109 
Ενθμερωτικό Σθμείωμα, μπλοκ 100 
φφλλων εισ 2πλοφν, καρμπονιηζ 

Να 
αντικαταςτακεί 
με το ζντυπο Ι4-
471 Τεμάχιο 62 

45 110 

Ατομικι Συνταγι προσ 
Ψαρμακευτικό Τμιμα, μπλοκ 50 
φφλλων εισ 3πλοφν , καρμπονιηζ 

Να 
αντικαταςτακεί 
με το ζντυπο Ψ1-
701β Τεμάχιο 234 

46 113 
Υπθρεςιακό ςθμείωμα 2ωρων 
αδειϊν μπλοκ 50 φφλλων 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 5 

47 114 

Ζντυπο καταγραφισ εργαλείων 
χειρουργικϊν set (Ψφλλα δεμλενα 
ανά 100) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 50 

48 116 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι νεφροπακοφσ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 10 

49 117 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι πουρζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 10 

50 118 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι φιδζσ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 10 

51 119 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι λαπάσ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 10 

52 120 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι ςοφπα 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 15 

53 121 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι κοτόπουλο βραςτό ςοφπα 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 20 

54 122 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι ελαφρά 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 75 

55 123 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι ελεφκερα 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 45 

56 124 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι διαβθτικϊν 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 25 

57 125 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι ελαφρά διαβθτικϊν 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 25 

58 126 
Μπλοκάκια των 100 φφλλων με τθν 
επιγραφι καρδιοπακοφσ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 10 

59 133 
Δελτίο καταγραφισ εργαςτθριακϊν 
(μπλοκ των 100 φφλλων) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 53 

60 136 
Ραρουςιολόγια προςωπικοφ (μπλοκ 
των 100 φφλλων) 

Να 
χρθςθμοποιθκεί 
νζο ζντυπο 
(επιςυνάπτεται) 
Κδιο με το ΑΑ 112 Τεμάχιο 75 

61 143 

Ψφλλο ιςτορικοφ αςκενοφσ 
εξωτερικοφ ιατρείου Νεφρολογικοφ 
Ιατρείου 

Ϋσ ζχει 
(Αλλάχτθκε ο 
τίτλοσ)  Τεμάχιο 300 

62 144 

Ψφλλο παρακολοφκθςθσ εξωτερικοφ 
αςκενι, φφλλα δεμζνα ανά 100, 
μπλοκ (Νεφρολογικοφ Ιατρείου) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 20 

63 145 

Ψφλλο παρακολοφκθςθσ 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων 
εξωτερικοφ αςκενι, φφλλα δεμζνα 
ανά 100, μπλοκ (Νεφρολογικό 
Ιατρείο) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 15 

64 150 
Ατομικά ςτοιχεία νεογνοφ (ζντυπο 2 
φφλλων) 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 400 

65 153 Γενικζσ οδθγίεσ για νεογνά, φφλλα Ϋσ ζχει Τεμάχιο 10 
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δεμζνα ανά 50, μπλοκ 

66 154 
Μαιευτικό Ιςτορικό (ζντυπο 2 
φφλλων) 

να 
αντικαταςτακεί 
με το ζντυπο Ι1-
411; Τεμάχιο 500 

67 155 
Γυναικολογικό Ιςτορικό (ζντυπο 2 
φφλλων) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 500 

68 156 
Ψφλλο Ραρακολοφκθςθσ Κφθςθσ 
(χοντρό χαρτόνι) Ζντυπο Ι1-436 Τεμάχιο 500 

69 157 
Οικογενειακόσ Ρρογραμματιςμόσ 
(κάρτα χαρτόνι ροη χρϊματοσ) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 500 

70 158 

Κάρτα Ραρακολοφκθςθσ – 
Κυτταρολογικι εξζταςθ 
κολποτραχθλικϊν 
επιχριςμάτων(κάρτα χαρτόνι εκροφ 
χρϊματοσ) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 1.000 

71 159 
Καρτελάκια PAP – TEST (με κικεσ, 
χαρτόνι γκρι) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 1.500 

72 162 
Βιβλία ευρετιρια μεγάλα  (25Ω35) με 
γραμματοςειρά (Ψφλλα 200) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 2 

73 171 
Ιατρικι Γνωμάτευςθ Ακτινολογικοφ, 
φφλλα δεμζνα ανά 100 , μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 20 

74 185 

Ραραλαβι Απαντιςεων 
Μικροβιολογικοφ (διαςτ.14Ω10), 
φφλλα δεμζνα ανά 100, μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 135 

75 190 

Ραραλαβι Απαντιςεων Μ.Ρ.Μ. 
Αναιμίασ (διαςτ.14Ω10) φφλλα 
δεμζνα ανά 100, μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 12 

76 193 

Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ Υλικϊν 
Ρακολογοανατομικοφ Εργαςτθρίου, 
βιβλίο 200 φφλλων 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 3 

77 194 
Ραραπεμπτικό Ψυςικοκεραπείασ, 
καρτζλεσ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 70 

78 197 

Υπθρεςιακι βεβαίωςθ χρόνιασ 
αιμοκάκαρςθσ, φφλλα δεμζνα ανά  
100,μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 2 

79 198 

Υπθρεςιακι βεβαίωςθ ςυνεδριϊν 
χρόνιασ αιμοκάκαρςθσ, φφλλα 
δεμζνα ανά  100,μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 2 

80 199 

Ιατρικι γνωμάτευςθ χοριγθςθσ 
Ερυκροποιθτίνθσ, φφλλα δεμζνα 
ανά  100,μπλοκ (Εξωτερικό 
Νεφρολογικό Ιατρείο) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 20 

81 200 

Ιατρικι γνωμάτευςθ χοριγθςθσ 
ιδιοςκευαςμάτων (Μ.Τ.Ν.), φφλλα 
δεμζνα ανά  100,μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 10 

82 201 

Ψφλλο παρακολοφκθςθσ 
αιμοκάκαρςθσ, φφλλα δεμζνα ανά  
100, μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 200 

83 202 

Ψφλλο παρακολοφκθςθσ 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων χρόνιου 
αιμοκακερόμενου, φφλλα δεμζνα 
ανά  100,μπλοκ (Μ.Τ.Ν.) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 5 

84 203 

Ψφλλο παρακολοφκθςθσ ειδικϊν 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων χρόνιου 
αιμοκακερόμενου, φφλλα δεμζνα 
ανά  100, μπλοκ  Ϋσ ζχει Τεμάχιο 2 
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85 204 

Ψφλλο παρακολοφκθςθσ 
φαρμακευτικισ αγωγισ χρόνιου 
αιμοκακερόμενου, φφλλα δεμζνα 
ανά  100,μπλοκ Ϋσ ζχει Τεμάχιο 2 

86 205 
Δελτίο φαρμάκων-Κάρτα, 
ανεξάρτθτα φφλλα (Ωοντρό Ωαρτόνι) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 500 

87 206 

Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ 
Γ.Ν.Άρτασ - Κάρτα,  (φφλλα δεμζνα 
ανά 100) Ϋσ ζχει Τεμάχιο 20 

88 207 
Αίτθςθ, φφλλα δεμζνα ανά 100, 
μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 41 

89 208 

Αναλυτικό δελτίο διάκεςθσ υλικϊν, 
εξαιρουμζνου κλειςτοφ νοςθλείου, 
μπλόκ 50 φ. εισ 3πλοφν, καρμπονιηζ. 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 193 

90 211 

Ειδικι ςυνταγι ναρκωτικϊν 
Ν.1729/87, με μία κόκκινθ γραμμι, 
μπλόκ 50 φφλλων εισ 2πλοφν 
καρμπονιηζ Ζντυπο Ψ4-763 Τεμάχιο 50 

91 212 

Ειδικι ςυνταγι ναρκωτικϊν 
Ν.1729/87, με δφο κόκκινεσ 
γραμμζσ, μπλόκ 50 φφλλων, εισ 
διπλοφν καρμπονιηζ Ζντυπο Ψ4-762 Τεμάχιο 18 

92 213 

Αίτθςθ Ρρομικειασ & Επιςκευισ 
Υλικϊν & Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν μπλοκ 
εισ 2πλοφν 50 φφλλων, καρμπονιηζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 60 

93 214 
Aίτθςθ (για αναρωτικι άδεια) φφλλα 
δεμζνα ανά 100,μπλοκ 

Να 
χρθςιμοποιθκεί 
το ζντυπο Δ3-162 Τεμάχιο 20 

94 218 

Μθτρϊο κοινωνικισ υπθρεςίασ, 
Μζγεκοσ Α3, (βιβλίο 200 φ. χοντρό 
εξϊφυλλο) 

Ϋσ ζχει υπάρχει 
θλεκτρονικά Τεμάχιο 2 

95 223 
Εντολι διάκεςθσ υλικοφ, μπλόκ 100 
φφλλων εισ 2πλοφν καρμπονιηζ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 80 

96 237 

Διάγραμμα τετράωρθσ 
Θερμομζτρθςθσ Ρ/Δ, φφλλα δεμζνα 
ανά 100, μπλοκ Ζντυπο Ε02-Δ09 Τεμάχιο 15 

97 239 

Εμπιςτευτικόσ φάκελλοσ Ρ/Δ & 
Μαιευτικισ για τον φάκελλο αρχείου 
αςκενοφσ, χαρτόνι χρϊμα μπεη, τεμ. Ϋσ ζχει Τεμάχιο 2.000 

98 240 
Νοςθλευτικι Ραρακολοφκθςθ Ρ/Δ, 
φφλλα δεμζνα ανά 100, μπλοκ Ζντυπο Ν1-502 Τεμάχιο 15 

99 241 

Διαγραμμα Υγρϊν που Ωορθγοφνται 
Ενδοφλζβια Ρ/Δ, φφλλα δεμζνα ανά 
100, μπλοκ Ζντυπο Ε3-Δ09 Τεμάχιο 6 

100 243 

Κάρτα αποβαλλόμενων Υγρϊν 
24ϊρου Ρ/Δ, φφλλα δεμζνα ανά 
100, μπλοκ Ζντυπο Ε12-Δ09 Τεμάχιο 2 

101 246 
Ραιδιατρικό Ιςτορικό , ζντυπο 2 
φφλλων Ζντυπο Ι1-414 Τεμάχιο 1.500 

102 248 
Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ Ρ/Δ, 
φφλλα δεμζνα ανά 100, μπλοκ Ζντυπο Ι1-403 Τεμάχιο 15 

103 252 
Ιατρικζσ οδθγίεσ παιδιατρικισ 
(φφλλα δεμζνα ανά 100) Ζντυπο Ν1-503 Τεμάχιο 15 

104 253 
Κάρτα χοριγθςθσ Ο2 παιδιατρικισ 
(φφλλα δεμζνα ανά 100) Ζντυπο Ν1-500 Τεμάχιο 5 

105 254 

Ενθμερωτικό ςθμείωμα 
παιδιατρικισ μπλοκ 50 φφλλων εισ 
2πλοφν καρμπονιηζ Ζντυπο Ι4-471 Τεμάχιο 30 
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106 265 
Θμεριςιο φφλλο νοςθλείασ Μ.Ε.Θ., 
Καρτζλα (55Ω35),  τεμ.  

Υπάρχει 
θλεκτρονικά Τεμάχιο 3.000 

107 266 
Δεκαπενκιμερο Ψφλλο Νοςθλείασ – 
καρτζλα (55Ω35), τεμ. 

Υπάρχει 
θλεκτρονικά Τεμάχιο 250 

108 267 

THE APACHE II SEVERITY OF DISGASE 
CLASSIFICASION SYSTEM, φφλλα 
δεμζνα ανά 50, μπλοκ 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 5 

109 274 
Ϊυχιατρικόσ Ψάκελοσ Εξωτερικϊν 
Αςκενϊν, τεμ. Ζντυπο (Ι1-421Α) Τεμάχιο 1.000 

110 276 
Ϊυχιατρικόσ Ψάκελοσ Διαςυνδετικισ 
– Συμβουλευτικισ, τεμ. 

Ϋσ ζχει, ζντυπο 
Ι1-421Β Τεμάχιο 200 

111 277 
Ψάκελοσ Νοςθλείασ ςτθν 
Ϊυχιατρικι Κλινικι, τεμ. Ζντυπο Ι1-419 Τεμάχιο 800 

112 278 Κλίμακα Mini Mental, 2 ςελίδεσ 
Να παραμείνει 
ωσ ζχει Τεμάχιο 800 

 
 

ΝΕΑ ΕΝΣΤΠΑ      

113 280 
Βιβλίο Ραραγγελιϊν και Ραραλαβισ 
Αντιδραςτθρίων 

Νζο ζντυπο 
Αιμοδοςίασ   3 

114 284 
Εγγραφο ςυναίνεςθσ HIV/AIDS 
(Ψφλλα Δεμζνα ανά 100) 

Νζο ζντυπο 
Αιμοδοςίασ   43 

115 285 

Ραραπεμπτικό εξετάςεων εκτόσ 
Νοςοκομείου (Ψφλλα δεμζνα ανά 
50) Ζντυπο Ε4-641   4 

116 286 

Ζντυπο παράδοςθσ Ψακζλλων 
αςκενϊν ςτο Γραφείο Κίνθςθσ 
(Ψφλλα Δεμζνα ανά 100) 

Νζο Γενικό 
ζντυπο   22 

117 287 

Καταγραφι κατακλίςεων (Να 
τυπϊνεται μπροσ-πίςω), Ψφλλα 
δεμζνα ανά 100. 

Νζο ζντυπο ΜΕΘ 
(Ν1-511)   2 

118 290 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΕΑΥΜ ΡΟΣ 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ (Ψφλλα δεμζνα ανά 
100) Νζο ζντυπο    94 

119 291 

Συγκεντρωτικά ςτοιχεία παραγωγισ 
ΕΑΥΜ ανά τμιμα τθσ ΥΜ (Ψφλλα 
δεμμζνα ανά 100) Νζο ζντυπο   18 

120 292 
Άδεια παραμονισ ςυνοδοφ (Ψφλλα 
Δεμζνα ανά 50) 

Νζο ζντυπο 
(Υπάρχει 
θλεκτρονικά ςτα 
δείγματα 
εντφπων)   26 

121 295 
Ρρακτικό Εγχείρθςθσ, Ψφλλα δεμζνα 
ανά 100 

Νζο ζντυπο 
Μαιευτικισ   10 

122 296 
Κάρτα Κολποςκόπθςθσ (Ωοντρό 
Ωαρτόνι) 

Νζο Ζντυπο 
Μαιευτικισ   100 

123 297 

Ραραπεμπτικό Αρχικισ Διάγνωςθσ 
HIV Λοίμωξθσ (Ψφλλα δεμζνα ανά 
100) 

Νζο ζντυπο 
Αιμοδοςίασ   43 

124 300 

Δελτίο ανεπικφμθτων αντιδράςεων 
από τθ μετάγγιςθ αίματοσ (εισ 
διπλοφν, φφλλα δεμμζνα ανά 50) Ζντυπο Α1-805   2 

125 303 
Ρροετοιμαςία Αξονικισ Άνω-Κάτω 
Κοιλίασ (Ψφλλα Δεμζνα ανά 100) 

Νζο Ζντυπο 
Αξονικοφ   40 

126 304 
αντεβοφ Αξονικισ Τομογραφίασ 
(Ψφλλα Δεμζνα ανά 100) 

Νζο Ζντυπο 
Αξονικοφ   40 

127 305 
Οδθγίεσ για Σκιαγραφικά  (Ψφλλα 
Δεμζνα ανά 100) 

Νζο Ζντυπο 
Αξονικοφ   30 



ΑΔΑ: ΩΡΣ54690ΒΒ-ΩΧΩ



 

128 307 

Ιατρικι γνωμάτευςθ χοριγθςθσ 
Ερυκροποιθτίνθσ, φφλλα δεμζνα 
ανά  100,μπλοκ (Μ.Τ.Ν.) 

Νζο Ζντυπο 
Μ.Τ.Ν.   100 

129 308 

Ιατρικι γνωμάτευςθ χοριγθςθσ 
ιδιοςκευαςμάτων (Νεφρολογικό 
Εξωρερικό Ιατρείο), φφλλα δεμζνα 
ανά  100,μπλοκ 

Νζο Ζντυπο 
Μ.Τ.Ν.   20 

130 309 

Μθνιαίο Ψφλλο παρακολοφκθςθσ 
ειδικϊν εργαςτθριακϊν εξετάςεων 
χρόνιου αιμοκακερόμενου, φφλλα 
δεμζνα ανά  100, μπλοκ  

Νζο Ζντυπο 
Μ.Τ.Ν.   5 

131 310 
Βιβλίο Εξετάςεων Μονάδασ 
Ρρόλθψθσ Μεςογειακισ Αναιμίασ 

Νζο ζντυπο 
(Υπάρχει 
θλεκτρονικά ςτα 
δείγματα 
εντφπων)   2 

132 311 
Θμεριςια Κίνθςθ Τ.Ε.Ι. (Ψφλλα 
δεμζνα ανά 100) Νζο Ζντυπο Τ.Ε.Ι.   3 

133 315 
Βιβλίο Λογοδοςίασ, (20Ω30), Ψφλλα 
200 

Να παραμείνει 
ωσ ζχει   13 

134 316 
Κλίμακα Mini Mental, M.M.S.E.) 1 
ςελίδα, Ψφλλα δεμζνα ανά 100 

Νζο ζντυπο 
Ϊυχιατρικι   800 

135 317 

Ψφλλο Ραραλαβισ Ρετρελαίου, εισ 
τριπλοφν, καρμπονιηζ, Ψφλλα 
δεμζνα ανά 50. 

Νζο Ζντυπο 
Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ   10 

136 318 

Ρίνακασ Καταγραφισ ωρϊν 
λειτουργίασ Λεβιτων, Ψφλλα δεμζνα 
ανά 100 

Νζο Ζντυπο 
Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ   5 

137 319 
Ψφλλο Ελζγχου Ατμολεβιτων, 
Ψφλλα δεμζνα ανά 100 

Νζο Ζντυπο 
Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ   5 

138 320 
Ψφλλο Ελζγχου ΘΗ, Ψφλλα δεμζνα 
ανά 100 

Νζο Ζντυπο 
Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ   5 

139 321 
Ψφλλο Ελζγχου πεδίων χαμθλισ 
τάςθσ, Ψφλλα δεμζνα ανά 100 

Νζο Ζντυπο 
Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ   5 

140 322 
Ψφλλο Ελζγχου ψυκτϊν, Ψφλλα 
δεμζνα ανά 100 

Νζο Ζντυπο 
Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ   5 

 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό πρζπει να δθλϊςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά το 

εργοςτάςιο καταςκευισ και ςυςκευαςίασ του είδουσ κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του. 

Επίςθσ, οι προμθκευτζσ πρζπει να κατακζςουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο 

Καταςκευαςτϊν Ρροϊόντων ςφμφωνα με τθν οποία τα προϊόντα τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 

μποροφν να κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο φζροντασ τθ ςιμανςθ CE ι βεβαίωςθ κοινοποιθμζνου 

Οργανιςμοφ. Ο ζλεγχοσ γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ.   
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                                                                   ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 

 

     ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

    "6Θ ΤΠΕ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 

 

 

ΤΜΒΑΘ   ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ       :   

ΕΙΔΟ                      :  

ΤΜΒΑΣΙΚΘ ΣΙΜΘ    : ………………….  ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΘ 

 ΤΠΘΡΕΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ 

 

Άρτα, ςιμερα …………………………….. ςτο Τμιμα προμθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ, οι 

υπογεγραμμζνοι α) το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ που εδρεφει ςτθν Άρτα, Λόφοσ Ρεράνκθσ 1, Τ.Κ. 

47100, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι κ. 

……………………………………. και β) ………………………., εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ …………………………, Δ/νςθ: 

…………………….. τθλ. …………….., Ψ.Α.Ω. …………… με Α.Ψ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ : 

Με τθν με αρικ. ………../…………. Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου κατακυρϊκθκε θ προμικεια των ειδϊν 

ωσ αυτά περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν εταιρεία 

………………………… τθν αρικμ………………………………..απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του Δθμόςιου Ανοικτοφ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 

που διενεργικθκε τθν …../…../2018  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  Δ/ξθσ  με αρικ. ……./…-….-2018 με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν. 
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Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά του, 

ανακζτει ςτον δεφτερο, ονομαηόμενο ςτο εξισ Ρρομθκευτι, τθν προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά 

περιγράφονται  αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, τα οποία του κατακυρϊκθκαν 

ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων περί 

κρατιςεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΘΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από 

το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ 

Ψορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

και λοιπζσ ιςχφουςεσ. 

      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΣΙΜΘ 

Α.   τθν εταιρεία  ……………………… ωσ εξισ : 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΙΔΟΤ  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. …………….   

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΤΜΠΕΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ………. 

        

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΘ 

Η παπάδοζη ηων ςπό ππομήθεια ειδών θα γίνεηαι εθ’ άπαξ μέζα ζε διάζηημα εξήνηα (60) 

ημεπών  ζηιρ αποθήκερ ηος Γ. Ν. Άπηαρ, όπωρ  οπίζεηαι από ηην πεπιγπαθή ηηρ 

ππομήθειαρ .   

Η παπάδοζη ηων ειδών θα γίνεηαι με έξοδα και εςθύνη ηος ππομηθεςηή ζηιρ αποθήκερ 

ηος Νοζοκομείος καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 

Η  παραλαβή ηης προμήθειας θα πραγμαηοποιηθεί από αρμόδια επιηροπή  παρακολούθηζης 

και παραλαβής ποσ θα ζσγκροηηθεί για ηο ζκοπό ασηό  και  θα εκδίδει  ζτεηικά πρωηόκολλα  

παραλαβής . Καηά ηη διαδικαζία παραλαβής ηων σλικών καλείηαι να παραζηεί, εθόζον ηο 

επιθσμεί ο προμηθεσηής και διενεργείηαι ποζοηικός και ποιοηικός έλεγτος  
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΟΣΙΚΘ-ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

Θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν προσ τοφτο οριςκείςα επιτροπι,  για 

τθν ορκι εκτζλεςθ αυτϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται …………………… 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ- ΚΡΑΣΘΕΙ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ για το 100 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν  οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν και με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά / δικαιολογθτικά. Από κάκε 
τιμολόγιο του προμθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε 
φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα 
(60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ΡΔ 166/2003 ( ΨΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να 
απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.  
Ϋσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο αρ. 200 
του Ν. 4412/2016. 
 Ο προμθκευτισ κατά τθν πλθρωμι υπόκειται ςτισ εκάςτοτε υπό του νόμου οριηόμενεσ κρατιςεισ.        
Θα παρακρατείται :  
   1. Τπζρ  ΕΑΑΔΘΤ : α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
2. Τπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ: Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ 
μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων,  θ οποία 
ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε 
του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με 
το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
4. Τπζρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, 
τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθριςει τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που του ζχουν 

κατακυρωκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ  και ςφμφωνα με 

τθν με αρικ. Ρρωτ. ……………ζγγραφθ Ρροςφορά του  θ  οποία αποτελεί  αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

παροφςθσ ςφμβαςθσ.   

                                                 

  ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
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Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για 

κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι 

εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.                                                                                          

 ΑΡΘΡΟ 8 

Για όλα και τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν 

ςφμβαςθ αυτι, ιςχφει θ ζγγραφθ προςφορά του προμθκευτι  που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςθσ ςφμβαςθσ  κακϊσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

 

 ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ θ εταιρία κατζκεςε τθν με αρικμό ……………………………..   

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ ……………………… …………., ποςοφ των 

………………………………………..ευρϊ (5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον ΨΡΑ), ιςχφοσ μζχρι 

επιςτροφισ τθσ.  

 

  Άρκρο 10 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ  του που απορρζουν 

από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 

αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Για όςα δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 4412/2016. 

υμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία, παροχι 

διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο ζγγραφα 

αποκλειςμζνου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ. 

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, αρμόδια είναι τα  πολιτικά και/ι 

διοικθτικά Δικαςτιρια τθσ περιφζρειασ Άρτασ. 

Υςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε 

,υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε δυο  πρωτότυπα. 

Ζνα από τα παραπάνω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτο αρμόδιο Σμιμα Προμθκειϊν του 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΣΑ και το άλλο πιρε ο προμθκευτισ ο οποίοσ διλωςε ότι ενεργεί για 

λογαριαςμό του. 
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                                                              ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           Για το   Γ.Ν. ΑΡΣΑ                                                        Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 

                Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ   

 

     

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θ. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ   
  

 
Α/Α  

 
ΕΙΔΟ /  
ΤΠΘΡΕΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μζτρθςθσ  

 
Ποςότθτα  

 
Σιμι  
Μονάδασ  
χωρίσ 
ΦΠΑ  

 
υνολικι  
Σιμι 
Χωρίσ  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σελικι 
Σιμι  
με ΦΠΑ  

 
Κωδικόσ – Σιμι 
Παρατθρθτθρίου 
Σιμϊν 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
  

   

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θϋ. ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  
  

  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ  ΑΠΑΙΣΘΘ  ΑΠΑΝΣΘΘ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι΄: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ  ΓΗΛΩΗ (ΣΔΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [Γ.Ν. ΆΡΣΑ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [99221897] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΛΟΦΟ ΠΔΡΑΝΘΗ 1/ΑΡΣΑ/Σ.Κ. 47100] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: (Γ.ΜΠΟΚΟ – Π. ΣΩΛΑ)] 
- Σειέθσλν: [2681361128] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [promithies@gnartas.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.gnartas.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΝΣΤΠΩΝ» (CPV 22820000-4)   ] 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: […………….] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [πξνκήζεηεο] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε

iii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»

iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν

v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
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ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινπο

vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 
απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 
είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα 
θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 

παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix
· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ

xvi
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xix
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)

xx
; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο

xxii
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
εξγαηηθνύ δηθαίνπ

xxv
; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο

xxvi
 

: 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

xxvii 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα

xxviii
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
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[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο

xxx
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα

xxxi
 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 
παξ. 4 λ. 3310/2005

xxxii
: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 
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                                                     Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

                                            Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 
ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο

xxxiii
; 

ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

                                     

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι 
– IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 
ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαη

xxxiv
, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ

xxxv
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο 
ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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3 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, 
ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο 
απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 
10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 
43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

4 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

5 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

7  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ 
ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη 
ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

8 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 
42). 

10 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 
“δηαθζνξά”. 

11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ 
L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 
103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ 
απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε 
λνκνζεζία). 

12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)

  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 
ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

13 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ 
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 
ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 
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3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.". 

16 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) 
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 
(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

20 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά 
ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

21 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ιήθζεθαλ.  

22 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

23 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην 
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

24 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

26 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

27 Άξζξν 73 παξ. 5. 

28 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 
αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

30 Πξβι άξζξν 48. 

31 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 
ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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32 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 
εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

48 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ 
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ 
πξφζβαζε.  

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ   

 

ΜΠΑΛΑΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 
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