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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

3
η 

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: Λ2/ΟΙΚ.   5953   /20  -06-2019 

Αριθµ.∆ιακ.10/2019 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
«Για την Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε τις ανάγκες 
υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο της πράξης “Improving 

Quality and Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- 
QUALITY HEALTH” 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ  (CPV  7300000-2) 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας τιµής 
(Συµφερότερη προσφορά )  
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία: 02-07-2019 
Ηµέρα: Τρίτη 
Ώρα: 11:00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Οι προσφορές υποβάλλονται  στο Γραφείο Προµηθειών της 
Ν.Μ. Γιαννιτσών  Τέρµα Σεµερτζίδη 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV (CPV  7300000-2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

30.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 
 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-
1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 
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1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.4. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

1.5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών 
τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), 
και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του 
Κ.Π.∆.). 

1.6. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.7. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-
7-1974), όπως ισχύει.  

1.8. Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο πρώτο 
του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-
3-1999).  

1.9. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές 
Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-
2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά 
την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.10. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου 
στο εισόδηµα  από εµπορικές επιχειρήσεις). 

1.11. Του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997), όπως τροποποιηµένος ισχύει.  

1.12. Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 
2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).  

1.13. Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-
2003).  

1.14. Τον Ν. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας» (διατάξεις των άρθρων 
134 έως 138,139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201) 

1.15. Τον Ν. 4412/2016  ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

1.16. Τις διατάξεις του Ν. 4472/2017(Α΄74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, 
µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις». 

1.17. Τις υπ΄αριθµ.853/27.03.2018 και 1354/23.05/2018 διευκρινιστικές οδηγίες της ΕΚΑΠΥ περί σύναψης 
συµβάσεων προµηθειών-υπηρεσιών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής  Κεντρικής 
Αρχής Προµηθειών Υγείας. 

1.18. Τον Ν. 4605/2019  (άρθρο 43) Τροποποίηση του ν.4412/2016 (Α΄147) (εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου).  

1.19. Τον Ν. 4608/2019  (άρθρο 33) Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις (Τροποποίηση του ν.4412/2016) (Α΄147) (εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου).  
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1.20. Τον Ν. 4609/2019  (άρθρο 56) Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων ,Στρατολογίας 
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις,(Τροποποίηση του ν.4412/2016) (Α΄147) (εναρµόνιση 
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου). 

1.21  Την από 22-04-2016 πρόταση του ΓΝ Πέλλας προς το Υπουργείο Υγείας µέσω  της ∆ιοικήσεως της 3ης 
ΥΠΕ Μακεδονίας για ένταξη του Νοσοκοµείου στο  πρόγραµµα ΄INTERREG-IPA CBC  CCI 2014 
TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄ µε τίτλo Improving Quality and Accessibility of Health Care 
and Social Services Centers in Cross-Border Regions. 

1.22   Την αριθ. CN1-SO1.2-SC001 300524/ΜΑ1506/3-4-2018 σύµβαση επιχορήγησης  (subsidy contract) 
του έργου µε το ακρωνύµιο ΄΄Quality Health΄΄ µε τίτλο Improving   Quality and Accessibility of 
Health Care and Social Services Centers in Cross-Border   Regions του προγράµµατος ΄INTERREG-
IPA CBC  CCI 2014 TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄, µεταξύ  του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης και του Γ.Ν Πέλλας ως leader του προγράµµατος. 

1.23   Την αριθ. CN1-SO1.2-SC001 σύµβαση συνεργασίας (Partnership Agreement) µεταξύ  των 
συµµετεχόντων δικαιούχων στο πρόγραµµα. 

1.24  Το από 1-6-2018 υποβληθέν Τεχνικό ∆ελτίο Έργου(Τ∆Ε) στην πλατφόρµα του  Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (e-pde), µε κοινοποίηση στην Κοινή Τεχνική  Γραµµατεία του προγράµµατος 
΄INTERREG-IPA CBC  CCI 2014 TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄, της Ειδικής Υπηρεσίας  
∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
(Θεσσαλονίκη). 

1.25   Την αρ. πρ. 78225/18.07.2018 (Α∆Α:69Β∆465ΧΙ8-6∆Α) Συλλογική απόφαση ΕΠ4086 τουΑναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης στο Π∆Ε 2018Των αναφερόµενων 
έργων. 

1.26  Την υπ΄αριθ 113/Γ5α/οικ.3806/16-04-2019 (Α∆Α:ΨΞ5Λ4690Β6-Ρ9Χ) Απόφαση του Αν.∆ιοικητή του  
Γ.Ν Πέλλας που αφορά ορισµό επιτροπής για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Για την Παροχή 
Υπηρεσιών για την εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης 
συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο της πράξης “Improving Quality and Accessibility of Health Care 
and Social services Centers in Cross-Border Regions- QUALITY HEALTH 

1.27 Την  υπ' αριθ. 35η /12.09.2018 (Α∆Α:6ΝΧΣ4690ΒΛ-9Ι7) ΘΕΜΑ 20 απόφαση του ∆.Σ. του Γ. Ν Πέλλας  
περί ορισµού  φορέα  διενέργειας της Ν.Μ Γιαννιτσών του Γ.Ν Πέλλας  για την διενέργεια 
διαγωνιστικών διαδικασιών για το πρόγραµµα ΄INTERREG-IPA CBC  CCI 2014 TC16 I5CB 009 
QUALITY HEALTH΄, του έργου ΄΄Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social 
Services Centers in Cross-Border Regions΄΄. 

 
 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:  
2.1. Την υπ’ αριθµ. 12ης/23-04-2019 θέµα 6ο  (Α∆Α:ΩΙΕ14690Β6-ΥΨΙ) απόφαση του ∆Σ του Γ.Ν. Πέλλας 

περί της έγκρισης διενέργειας  και τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού. 
2.2. Την υπ’ αριθ. πρωτ.Λ1.οικ.4230/03-05-2019 (Α∆Α:6∆ΣΥ4690Β6-ΧΜΙ) Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης της Ν.Μ. Γιαννιτσών. 
2.3. Την ΣΑΕ ΕΠ 40860000. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ E Ι  
 

Συνοπτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές Για την Παροχή Υπηρεσιών για την 
εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης 

συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο της πράξης “Improving Quality and Accessibility of 
Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- QUALITY HEALTH” 

για τις ανάγκες του Γ.Ν Πέλλας  µε προϋπολογισθείσα δαπάνη 30.000,00€ µε ΦΠΑ (CPV  
7300000-2). 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: έως  02-07-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. 
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ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: έως  02-07-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 240  ηµέρες. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :  Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη    
                                                προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας  
                                               Τιµής (Συµφερότερη προσφορά ).  
 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών. 
   

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ΄INTERREG-IPA CBC  CCI 2014 TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄, (1ST CALL FOR 
PROJECT PROPOSALS SUMMARY INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME OF 
MACEDONIA 2014-2020 (προκήρυξη µε Ref. No.: 302128/MA5567 / 07/12/2015) o «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» 
συµµετέχει στο εταιρικό σχήµα του έργου, ως Lead Beneficiary (PB1), υποβάλλοντας πρόταση στην εν 
λόγω πρόσκληση µε proposal application form (αρ. πρωτ:2089/22.04.2016). 

Η πρόταση η οποία εγκρίθηκε στην 3η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (31/03/2017) 
για το Πρόγραµµα του ΄INTERREG-IPA CBC  CCI 2014 TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄. 

Αφορά το έργο µε τίτλο (Project title): “Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social 
services Centers in Cross-Border Regions” και ακρωνύµιο (Project acronym): “QUALITY HEALTH” (στο 
εξής Κύριο Έργο), στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής 
Οικονοµίας» (Priority Axis 1: Development and Support of Local Economy), της Θεµατικής 
Προτεραιότητας 1 α «Προώθηση της απασχόλησης, της κινητικότητας των εργαζοµένων και της 
διασυνοριακής κοινωνικής και πολιτιστικής ένταξης (Thematic Priority 1a: Promoting employment, labor, 
mobility and social services of children and elderly population) του Προγράµµατος΄INTERREG-IPA CBC  
CCI 2014 TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and Accessibility of 
Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- «QUALITY HEALTH» πρόκειται να 
προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών που αφορούν την εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε 
τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο της πράξης “Improving 
Quality and Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-Border Regions- QUALITY 
HEALTH”. 

Tο παραδοτέο που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος (εντός συγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος), αποτελεί µέρος των Πακέτων Εργασίας του Κύριο Έργου όπως, παρουσιάζονται 
παρακάτω: 
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Πακέτο εργασίας Παραδοτέο Χρονοδιάγραµµα 

ΠΕ3: Έρευνες και 
µελέτες  

D 3.1.1: Εµπειρογνωµοσύνη  
σχετικά µε τις ανάγκες 
υγειονοµικής περίθαλψης 
συγκεκριµένων πληθυσµών 

Τρεις (3) µήνες από 
την υπογραφή της 
σύµβασης 

 

Σκοπός της εµπειρογνωµοσύνης  είναι α) να εξετάσει τις υφιστάµενες υποδοµές και υπηρεσίες παροχής 

υγείας (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 1). Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνεται η εκτίµηση της 

λειτουργικότητας των δοµών και των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

β) να αναλύσει τη ζήτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον πληθυσµό της περιοχής και  

γ) να προτείνει λύσεις για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιστοίχιση µεταξύ αναγκών και 

ζήτησης. 

Μέσα από την προτεινόµενη µελέτη, θα δηµιουργηθεί ένας οδικός χάρτης βελτίωσης και διερεύνησης 

υπηρεσιών µε απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας /φροντίδας στον 

πληθυσµό της διασυνοριακής περιοχής. 

Η µελέτη θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. To Εθνικό Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα και την Republic of North Makedonia. 

2. Καταγραφή υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών παροχής περίθαλψης στην διασυνοριακή 

περιοχή Ελλάδα- Republic of North Makedonia. 

3. Ανάλυση της ζήτησης των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον πληθυσµό της περιοχής. 

4. ∆ιερεύνηση χρηµατοδοτήσεων των υποδοµών υγείας από το ΕΣΠΑ. 

5. Χαρτογράφηση-Αποτελέσµατα διερεύνησης. 

6. Προτάσεις για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιστοίχιση µεταξύ αναγκών και ζήτησης. 

7. To παραδοτέο του έργου θα είναι πρωτίστως στην Αγγλική Γλώσσα και ακολούθως 

στην Ελληνική 

Μέσα έρευνας: Ανάλυση στοιχείων – στατιστική επεξεργασία. 

 

Α. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

                                                 
1 Στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας περιλαµβάνονται όλοι οι δηµόσιοι φορείς παροχής υγείας της ελληνικής επικράτειας. Αυτοί 

διαρθρώνονται σε: α) Πρωτοβάθµια παροχή υγείας, β) ∆ευτεροβάθµια παροχή υγείας, γ) Τριτοβάθµια παροχή υγείας. 

• Στην Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υπάγονται: α) οι Οικογενειακοί Ιατροί, β) τα Περιφερικά Ιατρεία και 

τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, γ) τα Κέντρα υγείας µε δύναµη µέχρι 5 ιατρούς.  

• Στη ∆ευτεροβάθµια φροντίδα υγείας υπάγονται: α) τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου, β) τα δευτεροβάθµια 

νοσοκοµεία µε τη διακριτική ονοµασία Γενικό Νοσοκοµείο.  

• Στην Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας υπάγονται: α) τα Περιφερειακά Γενικά Νοσοκοµεία, β)  τα 

Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία1 
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Ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει, τα εξής στοιχεία: 

 

1. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (TEΥ∆) [άρθρου 79 παρ.4 ν. 
4412/2016 (Α 147)], όπως τροποποίθηκε µε τον Ν.4605/2019 του Παραρτήµατος Γ΄της διακήρυξης. 
 
2.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό 
τους. 

3. Στην περίπτωση εταιρειών θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα 
φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας, ο διαχειριστής και το αντικείµενο των εργασιών του προσφέροντος. 

4. Τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, του Παραρτήµατος Α της διακήρυξης. 

Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι καθαρογραµµένη , χωρίς σβησίµατα , προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν αυτές ζητηθούν από την αρµόδια 
επιτροπή. 

∆εν θα γίνονται δεκτές τιµές που θα θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Έλληνες πολίτες ,αλλοδαποί ,νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά ,συνεταιρισµοί ,ενώσεις προµηθευτών που λειτουργούν νόµιµα. Σε περίπτωση ένωσης όλα 
τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν επί ποινή αποκλεισµού , αυτοτελώς 
για καθένα από τους συµµετέχοντες  στην ένωση. 

 

 
 
Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
� Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
� Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
� Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 2. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους  φακέλους, οι οποίοι θα 

φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία  και ειδικότερα τα 
εξής: 

 
α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σύµφωνα µε 

την παράγραφο Α.  
β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιγραφή των 

προσφεροµένων ειδών - υπηρεσιών, σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών σε δύο 
αντίγραφα.  

γ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα.  

3. Στην εξωτερική πλευρά κάθε φακέλου θα αναγράφονται πλην των στοιχείων του 
συµµετέχοντος προµηθευτή και ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο της διαπραγµάτευσης. 

4. Οι εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 
5. Την 02-07-2019, ηµέρα Τρίτη  και ώρα , 11:00 π.µ. θα διενεργηθεί το άνοιγµα των 

προσφορών. 
       6. Ο διαγωνισµός  θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή, η οποία στις 02-07-2019 ηµέρα Τρίτη  
και ώρα  11:00 π.µ. θα διενεργήσει το άνοιγµα των προσφορών. Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των 
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εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγµατος των 
προσφορών. Κατά την ηµέρα αυτή και µόνον αυτή, µπορούν εφόσον το επιθυµούν να λάβουν γνώση 
για τα έγγραφα συµµετοχής των συµµετεχόντων.  
 Η τριµελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια των  οικονοµικών  προσφορών των εταιρειών. Η επιτροπή θα 
αξιολογήσει τις προσφερόµενες τιµές και η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο µε την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  αποκλειστικά   βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής  
(Συµφερότερη προσφορά ) του οποίου τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κάθε αλλοίωση συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα αναφερόµενα 
παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4605/2019.  
i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Ν.4605/2019,  κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:  
α) Οι Έλληνες πολίτες:  
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από 
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και 
(3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
β) Οι αλλοδαποί:  
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016 
 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά 
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την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
γ) Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  
1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  
2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις. 
 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για 
τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο 
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
 4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.  
δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα 
βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 
βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού 
φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. 
 Επισηµαίνεται ότι:  
1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόµενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις.  
2. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα 
του, οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» σύµφωνα µε 
το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών 
φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  
3. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 
και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να 
σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  
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4. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  
5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα διακοσίων σαράντα 
(240) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 
µπορεί να παρατείνεται µονοµερώς, µετά από απόφαση του ∆.Σ, πριν από τη λήξη της και για χρονικό 
διάστηµα τριών (3) µηνών. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, µε τη σύµφωνη 
γνώµη του συµµετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
6. Το Νοσοκοµείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, µετά από την απόφαση 
κατακύρωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

7. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών,  από την εποµένη της  παραλαβής του παραδοτέου και 
της έκδοσης του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών . 

8.Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς θα καθορισθεί 
βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

I. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒKM) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Κατανόηση απαιτήσεων έργου  

2. Μεθοδολογία και µέσα για την υλοποίηση του έργου  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒKM) 50% 

 

II. Καταλληλότητα και Πληρότητα Οµάδας Έργου (ΒΕΕ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. 

2. 

Καταλληλότητα και Πληρότητα Οµάδας Έργου 

Αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης οργανωτικής 

δοµής και κατανοµής ρόλων για την κάλυψη των 

ειδικών απαιτήσεων του Έργου 

 

3 Αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διοίκησης και 

επικοινωνίας του Αναδόχου µε τα αρµόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ) 40% 

III. Προγραµµατισµός Υλοποίησης (ΒΠΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1. Προγραµµατισµός Υλοποίησης του Έργου σε Φάσεις και 

Παραδοτέα έργου 

 

2. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 10% 

 

Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία αυτή 

αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Για τη 

συνολική τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών εφαρµόζεται ο τύπος: 

Βτ = ΒΚΜ + ΒΕΕ + ΒΠΥ 

 

Η επιλογή του συµβούλου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Ν.4608/2019  µε συντελεστές βαρύτητας 80% για την αξιολόγηση 

της Τεχνικής Προσφοράς και 20% για την αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς. 

 

Ο τελικός βαθµός της προσφοράς υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 

Β = [0,80 * (Βτ / ΒΜΑΧ) + 0,20 * (ΒMIN/ Βκ)] * 10 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθµός της προσφοράς 

Βτ = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 

ΒΜΑΧ = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

Βκ= το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς. 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιµής είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο  Β.  
 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών προσφορών η αναθέτουσα αρχή θα απαιτήσει από τους 

οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος της προσφοράς τους εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας 10 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής (άρθρ. 88 

ν. 4412/2016). 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:  

α. Τον αριθµό της σύµβασης, το είδος και την ηµεροµηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.  

β. Τον εκδότη.  

γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει µέχρι της επιστροφής της.  
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δ. Τον αριθµό της εγγύησης.  

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

στ. Την πλήρη επωνυµία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι νόµιµες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει   το   Νοσοκοµείο και  επί  της  καθαρής  αξίας του τιµολογίου θα παρακρατηθεί ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρο εισοδήµατος. 

 Το 100% της αµοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο  από τις πιστώσεις του προγράµµατος. 

  
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ηµέρες ,από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση ένστασης η καταβολή υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της ∆ιακήρυξης. 
 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας  (Γιαννιτσών) διατηρεί το δικαίωµα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε 
κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και/ή το χρονοδιάγραµµα αυτής και/η να 
ζητήσει κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται από κάθε ενδιαφερόµενο. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας (Γιαννιτσών) διατηρεί το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού στον µειοδότη, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να 
µαταιώσει οριστικά τον διαγωνισµό, ή να επαναλάβει το διαγωνισµό µε ή χωρίς τροποποίηση των όρων, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση του µειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος στο 
διαγωνισµό. 

Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε από 
τους  Ν. 4605/2019,  Ν. 4608/2019  &  Ν. 4609/2019. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτούς.  

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και η προµήθεια ή η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε 
τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

 
 
                                                        
 

                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης αριθµ.  10/2019) 

                                                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΕλάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην παροχή παρόµοιων 
υπηρεσιών, δυνάµει συµβάσεων, σε 

(i) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και µελετών συγχρηµατοδοτούµενων έργων από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της EE σε δηµόσιους φορείς και ΟΤΑ (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆). 

(ii) Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου προγραµµάτων διακρατικής, διασυνοριακής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

Επίσης, επί ποινή αποκλεισµού ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

α) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τα τελευταία πέντε  (5) έτη (2014-2018), δύο (2) έργα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Προγράµµατα Στόχου 3) παροχής υπηρεσιών 
συµβούλου όπως αναφέρονται παραπάνω, εκ των οποίων το ένα να αφορά το Πρόγραµµα 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας. 

 

Για την απόδειξη του παραπάνω κριτηρίου , ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει κατάλογο και 
συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών ολοκληρωµένων έργων, που υλοποιήθηκαν 
επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόµενο από τα σχετικά στοιχεία τεκµηρίωσης. Ο 
κατάλογος έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες: 

• Α/Α έργου 

• Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας 

• Σύντοµη περιγραφή του έργου  

• ∆ιάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως) 

• Προϋπολογισµός (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

• Ποσοστό συµµετοχής στο έργο 

• Στοιχείο τεκµηρίωσης (τύπος και  ηµεροµηνία) 

 

Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται αντίγραφο 
πρωτοκόλλου ή πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής του έργου που συντάσσεται ή θεωρείται από την 
αρµόδια δηµόσια αρχή, ή αποδεικτικό τιµολόγησης. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικά 
υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: αντίγραφα συµβάσεων αναθέσεων και στοιχείων τιµολόγησης ή 
υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ή του ιδιώτη. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέσουν το παρακάτω εξειδικευµένο προσωπικό (Οµάδα 
Έργου): 

(i) Έναν Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου και µε δεκαετή τουλάχιστον 

εµπειρία σε έργα µε συναφές αντικείµενο. Επιπλέον, οι κύριες δραστηριότητες τελευταίας δεκαετίας 

του Υπευθύνου Έργου θα πρέπει να αφορούν στην αξιολόγηση και διαχείριση έργων ή/και 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από Ευρωπαϊκά Ταµεία. 
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(ii) Έναν (1) Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου, ο οποίος να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  

µε  εµπειρία σε έργα µε συναφές αντικείµενο.  

(iii) ∆ύο (2) στελέχη, τα οποία να είναι κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών  µε  εµπειρία σε έργα 

µε συναφές αντικείµενο. 

Ο υποψήφιος  ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει Πίνακα Οµάδας Έργου, σύµφωνα µε το 
ακόλουθο υπόδειγµα: 

Α/Α 
Ονοµατεπώνυµο 

µέλους 

Θέση στην Οµάδα 

Έργου 

Αρµοδιότητες/ 

καθήκοντα 

    

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει αναλυτικά Βιογραφικά σηµειώµατα για το σύνολο των 

µελών της Οµάδας Έργου που θα τεκµηριώνουν τα ανωτέρω προσόντα. 

 

Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού: 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν .1599/1986 (Α'75), µε την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του οικονοµικού 
φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:  
i. έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής µελέτης και των σχετικών µε 
αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεστε πλήρως 
ii. η τεχνική προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µελέτης 
iii. η υπηρεσία  θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της  σχετικής  µελέτης 
και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων 
iv. Ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκετε σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του  
Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016, η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016. 
2.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης ποιότητας 
κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 µε πεδίο εφαρµογής την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 
 

 

 

 

 

 

Β) Περιεχόµενο Τεχνικής Προσφοράς 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεχνική προσφορά, στην οποία θα περιγράφει τον τρόπο 
υλοποίησης του έργου. Η τεχνική προσφορά θα ακολουθεί την ακόλουθη δοµή: 
Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

• Κατανόηση των στόχων – απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση της γενικότερης φιλοσοφίας του  

• Μεθοδολογία και µέσα για την υλοποίηση του έργου  

ΙΙ. Καταλληλότητα και Πληρότητα Οµάδας Έργου ] 
• Πληρότητα και Καταλληλότητα της Οµάδας Έργου 

• Αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης οργανωτικής δοµής και κατανοµής ρόλων για την κάλυψη 

των ειδικών απαιτήσεων του Έργου 
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• Αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διοίκησης και επικοινωνίας του Αναδόχου µε τα αρµόδια 

όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 

III. Προγραµµατισµός Υλοποίησης  
• Προγραµµατισµός Υλοποίησης του Έργου σε Φάσεις και Παραδοτέα έργου 

• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έργου 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης αριθµ.  10/2019) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
         3η Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΕΛΛΑΣ 
           Ν.Μ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ηµεροµηνία  

Ανάδοχος  

Αντικείµενο σύµβασης 

Η Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση 
Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε τις ανάγκες 

υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένων πληθυσµών» 
στο πλαίσιο της πράξης “Improving Quality and 

Accessibility of Health Care and Social services Centers 
in Cross-Border Regions- QUALITY HEALTH 

Αξία σύµβασης  #..................€# συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Στα Γιαννιτσά , σήµερα  ……..2019, µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

αφενός του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ», 
που εδρεύει στην Έδεσσα (Α.Φ.Μ. 999834338, ∆.Ο.Υ. Έδεσσας),  όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την 
υπογραφή της παρούσας από  τον ………………………………….. ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου το οποίο θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Το Νοσοκοµείο» και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία  
……., όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... ………….…………….., η οποία 
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Προµηθευτής», συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν 
αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Α.  Την …….διενεργήθηκε διαγωνισµός σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας τιµής (Συµφερότερη 
προσφορά ) για την Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε τις 
ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο της πράξης 
“Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross-Border 
Regions- QUALITY HEALTH ………. για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Πέλλας (Ν.Μ. Γιαννιτσών ), 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 10/2019 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού 
κατακυρώθηκε στον Προµηθευτή µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, η οποία 
λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. ………….συνεδρίασή του, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού. 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκοµείο, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 
Προµηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
εκτελέσει την εν λόγω προµήθεια, σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και συµφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Improving Quality and Accessibility of 
Health Care and Social services Centers in Cross - Border Regions- «QUALITY HEALTH» πρόκειται να 
προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών που αφορούν την εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά µε 
τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο της πράξης “Improving 
Quality and Accessibility of Health Care and Social services Centers in Cross - Border Regions- QUALITY 
HEALTH” 

Tο παραδοτέο που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος (εντός συγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος), αποτελεί µέρος των Πακέτων Εργασίας του Κύριο Έργου όπως, παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 

Πακέτο εργασίας Παραδοτέο Χρονοδιάγραµµα 

ΠΕ3: Έρευνες και 
µελέτες  

D 3.1.1: Εµπειρογνωµοσύνη  
σχετικά µε τις ανάγκες 
υγειονοµικής περίθαλψης 
συγκεκριµένων πληθυσµών 

Τρεις (3) µήνες από 
την υπογραφή της 
σύµβασης 

 

Σκοπός της εµπειρογνωµοσύνης  είναι α) να εξετάσει τις υφιστάµενες υποδοµές και υπηρεσίες παροχής 

υγείας (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 2). Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνεται η εκτίµηση της 

λειτουργικότητας των δοµών και των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

β) να αναλύσει τη ζήτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον πληθυσµό της περιοχής και  

γ) να προτείνει λύσεις για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιστοίχηση µεταξύ αναγκών και 

ζήτησης. 

Μέσα από την προτεινόµενη µελέτη, θα δηµιουργηθεί ένας οδικός χάρτης βελτίωσης και διερεύνησης 

υπηρεσιών µε απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας /φροντίδας στον 

πληθυσµό της διασυνοριακής περιοχής. 

Η µελέτη θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1.To Εθνικό Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα και την Republic of North Makedonia. 

                                                 
2 Στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας περιλαµβάνονται όλοι οι δηµόσιοι φορείς παροχής υγείας της ελληνικής επικράτειας. Αυτοί 

διαρθρώνονται σε: α) Πρωτοβάθµια παροχή υγείας, β) ∆ευτεροβάθµια παροχή υγείας, γ) Τριτοβάθµια παροχή υγείας. 

• Στην Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας υπάγονται: α) οι Οικογενειακοί Ιατροί, β) τα Περιφερικά Ιατρεία και 

τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, γ) τα Κέντρα υγείας µε δύναµη µέχρι 5 ιατρούς.  

• Στη ∆ευτεροβάθµια φροντίδα υγείας υπάγονται: α) τα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου, β) τα δευτεροβάθµια 

νοσοκοµεία µε τη διακριτική ονοµασία Γενικό Νοσοκοµείο.  

• Στην Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας υπάγονται: α) τα Περιφερειακά Γενικά Νοσοκοµεία, β)  τα 

Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία2 
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2. Καταγραφή υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών παροχής περίθαλψης στην διασυνοριακή 

περιοχή Ελλάδα- Republic of North Makedonia. 

3. Ανάλυση της ζήτησης των αντίστοιχων υπηρεσιών από τον πληθυσµό της περιοχής. 

4.∆ιερεύνηση χρηµατοδοτήσεων των υποδοµών υγείας από το ΕΣΠΑ. 

5.Χαρτογράφηση-Αποτελέσµατα διερεύνησης. 

6.Προτάσεις για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιστοίχηση µεταξύ αναγκών και ζήτησης. 

7. To παραδοτέο του έργου θα είναι πρωτίστως στην Αγγλική Γλώσσα και ακολούθως στην 

Ελληνική. 

Μέσα έρευνας: Ανάλυση στοιχείων – στατιστική επεξεργασία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου και τη 
µεθοδολογία που θα περιγράφεται στην τεχνική προσφορά. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

2.1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o 
Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν παρείχε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από 
αίτησή του. 

2.2. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύµβαση, 
εφόσον: 

2.2.1. Η προµήθεια δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. 

2.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2.3. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις. 

2.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o προµηθευτής  
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή 
την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1. Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία των υπό  προµήθεια παραδοτέου και την 
εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προµηθευτή, σύµφωνα µε την οικονοµική του 
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των #................. €# 
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ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ετησίως, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων και 
εξόδων. 

3.2. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€). 

3.3. Χρόνος εξόφλησης: Με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν πιστώσεις από το πρόγραµµα ΄INTERREG-
IPA CBC  CCI 2014 TC16 I5CB 009 QUALITY HEALTH΄, ΄΄ µε τίτλο Improving Quality and 
Accessibility of Health Care and Social Services Centers in Cross-Border Regions, η εξόφληση θα 
πραγµατοποιείται άµεσα µε την παραλαβή του έργου. 

3.4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 

3.5 Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείτε ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος.   

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα  ισχύει  από την  ηµεροµηνία υπογραφής  της   έως την 
παραλαβή του παραδοτέου.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

5.1.  Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη παροχή των υλικών-υπηρεσιών, 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο 
στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και 
σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προµηθευτή να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

5.2. Ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το 
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία 
στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας  για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων.  

5.3. Το Νοσοκοµείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω 
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προµηθευτή. Αν το Νοσοκοµείο δεν απαντήσει 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας 
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδροµή 
του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής. 

5.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του 
Προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

6.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, 
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των 
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συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, 
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο 
Προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό 
παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου δεν εκδώσει 
απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο Προµηθευτής δεν 
αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 
προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 

6.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ αυτήν 
και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια 
δικαστήρια των Γιαννιτσών. 

6.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.    10/2019 
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 
δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 

6.4.  Όλοι οι όροι της παρούσας συµφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον 
εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

7.1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την υπ΄ αριθ.  
……………..             εγγυητική επιστολή της ………………………, ποσού …………….€ (5% της 
συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Προµηθευτή, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου 
προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την………………………. 
7.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου µε την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προµηθευτή σε περίπτωση παράβασης 
κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση 
αυτής για επικείµενη κατάπτωση. 
Για όσα δεν αναφέρονται ισχύουν οι όροι της αρ.   10/2019 διακήρυξης του διαγωνισµού καθώς και οι 
περί προµηθειών εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίγραφα, τα οποία,  
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων το Νοσοκοµείο έλαβε δύο 
αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Προµηθευτής. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

      

 

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΜΙΑΣ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης αριθµ.  10/2019) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΕΡΜΑ 

ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆Η/ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ/58100] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Μ.Αρβανιτοπούλου] 

- Τηλέφωνο: [2382350522] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [promitheies@gng.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gng.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Εµπειρογνωµοσύνης σχετικά 
µε τις ανάγκες υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένων πληθυσµών» στο πλαίσιο 

της πράξης “Improving Quality and Accessibility of Health Care and Social 
services Centers in Cross-Border Regions- QUALITY HEALTH 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 

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

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

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

[ 10/2019] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατV 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

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

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

ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας  

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

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες

viii
 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

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

· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου

xvi
 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

[] Ναι [] Όχι  
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

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

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xxii
, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……]  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

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

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

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

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  
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[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 

µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 

αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης : 

και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης είναι ο εξής 

xxxiv
: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 

επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 
από τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για 

τον αριθµό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο 
εξής

xxxv
: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

 

 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη 

την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές (προσδιορισµός της απαιτούµενης 
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αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 

των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και y
xxxvii

 -

και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 

εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 

τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς
xl

: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες

xli
, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 

λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που  
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θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας

xliii
 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

19PROC005138228 2019-06-20



 38 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 

περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi

 

 

19PROC005138228 2019-06-20



 41 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

ψευδών δηλώσεων. 

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

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

, εκτός 

εάν : 

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

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

δωρεάν
xlviii

. 

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

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

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

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

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον 

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

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

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

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

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

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

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

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

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

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

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

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

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

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

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

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

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

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

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατO εξακολούθηση, 

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

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 

τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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