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                                                     Α∆Α ΠΡΟ∆. ΩΣΚΦ46907Ο-Ν38 
                                                             ΠΡΑΞΗ 1005   
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                         Α∆Α:  6ΝΠ646907Ο-Ψ36  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                   Α∆ΑΜ:  
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                          
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ                             ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30-4-219 
   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 6850 
            «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»           
                                                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΠΛΗΡ.:  ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ 
 ΤΗΛ: 22510 - 26390 
 FAX:22510-37130 

                                       

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 
 
         Το  Γενικό  Νοσοκοµείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθµ. 8η/8-3-2019 
(θέµα 13ο) απόφασης ∆Σ,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ειδών ιµατισµού για ένα 
έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.  
(CPV : 39518000-6).  
         Προϋπολογισµός δαπάνης  20.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.  
         Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 21-5-2019  
ηµέρα Τρίτη και ώρα 1.00 µ.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου. 
         Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται ο κ. Κολαράς ∆ηµήτριος 
τηλ. 2251351241. 
       Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της 
∆ιακήρυξης  σε ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη 
∆ιαύγεια. 
 
 

                                                                                                         
                                                    Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
 

                                                                                  

 

                                                                                        
                                                          ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ 
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                                                              Α∆Α ∆ΕΣΜ.ΩΣΚΦ46907Ο-Ν38 
         ΠΡΑΞΗ: 1005 

                                                                         
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Α∆Α: :  6ΝΠ646907Ο-Ψ36  
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &                               Α.∆.Α.Μ:    
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                        ΜΥΤΙΛΗΝΗ  30-4-2019 
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6850 
     ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ  ΑΙΓΑΙΟΥ  
   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ      
            «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»           
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΠΛΗΡ.:  ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ 
 ΤΗΛ: 22510 - 26390 
 FAX:22510-37130 

 Email.bostaniopr@yahoo.gr 
 
                                           

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 21 /2019 
                                             ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
   Eίδος : Προµήθεια   Ειδών Ιµατισµού. 
                                                                 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Ηµεροµηνία 
αποστολής 
για 
ανάρτηση 
στη 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στον 
ηµερήσιο 
τύπο  

Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ 
 & στο site 

ΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΤΙΜΗ 

6-5-2019 7-5-2019 6-5-2019 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 
 
1.1. Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» 
1.2. Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και 

άλλες διατάξεις» 
1.3. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
1.4. Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.» 
1.5. Το Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και  Υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 
1.6. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»στο εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις. 
1.7. Το Ν.3886/2010  περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού 

1.8. Την υπ’αριθµ. Απόφαση 8η/8-3-2019 θέµα 13ο  απόφαση ∆.Σ. του Γεν. Νοσοκοµείου 
Μυτιλήνης  
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1.9. Την υπ’αριθµ.  5707/2019    απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα µε το 
ΦΕΚ2540/07-11-2011  για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού. 

                                               
 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
Συνοπτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  (η οποία δεν µπορεί να είναι 
υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προµήθεια ειδών ιµατισµού    
για ένα   (1) έτος,  για τις ανάγκες του  Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ». 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 12 τουλάχιστον ηµερών από  
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και  στον Ελληνικό Τύπο. 

      Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό για µέρος ή για το σύνολο 
των προσφεροµένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφηµένη προσφορά 
στην Ελληνική γλώσσα µε αντίγραφα, σύµφωνα µε τους συµπληρωµατικούς όρους. 

    

                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

 ∆ιαγωνισµός Συνοπτικός σε ΕΥΡΩ( € ) 

  Αντικείµενο                                Προµήθεια ιµατισµού                                              
                                                     για ένα  (1) έτος  για τις ανάγκες  
                                                     του  Νοσοκοµείου Μυτιλήνης. 
 
                                                  Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα  Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 
 διενέργειας του διαγωνισµού       Γραφείο Προµηθειών 
                                                        
                                                        Ηµερ. 21-5-2019 

     Ώρα: 1.00 

Προθεσµία Υποβολής                   Ηµερ. 20-5-2019 

Προσφορών                        Ώρα:   14.30 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.000,00  Ευρώ µε Φ.Π.Α.  

Προϋπολογισµός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισµός  

Νόµισµα  ΕΥΡΩ 

CPV                                                   39518000-6 

 ∆ιάρκεια ισχύος προσφορών 120  ηµέρες   

 
Αναθέτουσα αρχή   Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Γραµµατέας του  Κολαράς ∆ηµήτριος 
διαγωνισµού                                    τηλ. 2251351241 
  

                             Πίνακας των υπό προµήθεια ειδών 
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A/A ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΤΕΜ) 
1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 800 
2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ 100 
3 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 100 
4 ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΣΙΕΛ & ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΑ 100 
5 ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΒΕΡΑΜΑΝ 36 
6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΛΕΥΚΑ 80 
7 ΣΑΚΑΚΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑ 80 
8 ΣΑΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 40 
9 ΣΤΡΩΜΑΤΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 25 
10 ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 50 
11 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 80 
12 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ 80 
13 ΜΠΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ 80 
14 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 150 

 
 

     ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  
(επί ποινής αποκλεισµού) 
 
     Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών 
και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση CE. 
 

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραιτήτως τις παρακάτω τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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(επί ποινής αποκλεισµού) 
 

1. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ  

∆ιαστάσεις - Ραφή:1,65 * 2,50µ – ραφή µε γύρισµα 1cm.  

Χρώµα: Λευκό  

Σύνθεση:100% Βαµβακερό  

Βάρος: 210γρ/µ²  

Ύφασµα: σεντονόπανο ΚΑΜΠΟΤ- προδιαγραφές υφασµάτων του 

Υπουργείου Εµπορίου Νο 210 κωδ Υ-02002, άριστης ποιότητας, 

µεγάλης ανθεκτικότητας στην Νοσοκοµειακή χρήση (συχνές πλύσεις 

θερµοκρασιών 95°C µε ισχυρά απορρυπαντικά και απολυµάνσεις µε 

χλώριο) 

Ύφανση σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώµατα, µε επεξεργασία 

µηχανικής προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µη µαζεύει σηµαντικά 

στο πλύσιµο και µε αντιστατική µάλαξη χωρίς φορµαλδεϋδες, µε 

επεξεργασία κατά του χνουδιάσµατος για να µην απελευθερώνει ινίδια.  

Να κατατεθεί δείγµα και αντίδειγµα (βάρος δείγµατος των 
ζητουµένων διαστάσεων 885γρ) 

 

2. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΗ 

∆ιαστάσεις - Ραφή:1,65-1,70* 2,40µ – ραφή µε γύρισµα 1cm επάνω 

και κάτω και ούγια γυριστή – ενισχυµένη εκατέρωθεν για να µη 

φθείρεται.  

Χρώµα: Λευκό  

Σύνθεση:100% Βαµβακερό  

Βάρος: 345γρ/µ² 

Ύφασµα: κουβερτοπανο µε ύφανση επίσηµου σχεδίου κυψέλης ΠΙΚΕ-

προδιαγραφές υφασµάτων του Υπουργείου Εµπορίου Νο 345 Υ-02009, 

άριστης ποιότητας, µεγάλης ανθεκτικότητας στην Νοσοκοµειακή χρήση 

(συχνές πλύσεις θερµοκρασιών 95°C µε ισχυρά απορρυπαντικά και 

απολυµάνσεις µε χλώριο) 

Ύφανση σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώµατα, µε επεξεργασία 

µηχανικής προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µη µαζεύει σηµαντικά 

στο πλύσιµο και µε αντιστατική µάλαξη χωρίς φορµαλδεϋδες, µε 

επεξεργασία κατά του χνουδιάσµατος για να µην απελευθερώνει ινίδια.  
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Να κατατεθεί δείγµα και αντίδειγµα (βάρος δείγµατος των 
ζητουµένων διαστάσεων 1395γρ) 

 

3. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

∆ιαστάσεις - Ραφή:1,00-1,10 περίπου * 1,10µ – ραφή µε γύρισµα 

1cm.  

 Χρώµα: Πράσινο  

Σύνθεση:100% Βαµβακερό  

Βάρος: 210γρ/µ²  

Ύφασµα: σεντονόπανο ΚΑΜΠΟΤ- προδιαγραφές υφασµάτων του 

Υπουργείου Εµπορίου Νο 210 κωδ Υ-02002, άριστης ποιότητας, 

µεγάλης ανθεκτικότητας στην Νοσοκοµειακή χρήση (συχνές πλύσεις 

θερµοκρασιών 95°C µε ισχυρά απορρυπαντικά και απολυµάνσεις µε 

χλώριο) 

Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώµατα, µε επεξεργασία 

µηχανικής προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µη µαζεύει σηµαντικά 

στο πλύσιµο και µε αντιστατική µάλαξη χωρίς φορµαλδεϋδες, µε 

επεξεργασία κατά του χνουδιάσµατος για να µην απελευθερώνει ινίδια.  

Να κατατεθεί δείγµα και αντίδειγµα (βάρος δείγµατος των 
ζητουµένων διαστάσεων 240-250γρ) 

 

4. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΣΙΕΛ και  ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 

Ραφή:, Μπλούζα µε λαιµόκοψη V σταυρωτό, 2 µεγάλες τσέπες κάτω, 

και τσεπάκι στο στήθος µε διαχωριστικό, κοντά µανίκια µε ρεβέρ και 

µανικοκόλληση χωρίς σούρα και πλαϊνό άνοιγµα. Παντελόνι ευθύ 

άνετο, µε λάστιχο και κορδόνι και µία τσέπη πίσω. 

Χρώµα: σιέλ και µπλε σκούρο ανεξίτηλα στο χλώριο 

Σύνθεση: 50%-60% βαµβάκι - 50%-40% πολυέστερ,  

Βάρος: 180γρ/µ² κατ’ ελάχιστο 

Ύφασµα: στολών, αρίστης ποιότητας, χρώµατος σιέλ και µπλε 

σκούρο, µε ανεξίτηλη βαφή αντοχής στους 90C και στο χλώριο, µε 

ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µην µαζεύουν 

τα ενδύµατα στο πλύσιµο και µε ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-

τσαλακωτική σιλικονούχα µάλαξη χωρίς φορµαλδεΰδες για ευκολία στο 

σιδέρωµα, και µε anti-pilling για να µην χνουδιάζει και απελευθερώνει 

ινίδια στην χρήση του. 



 7

Να κατατεθεί δείγµα σχεδίου και αντίστοιχου υφάσµατος (σε 

µέγεθος 1µ² κατ΄ ελάχιστον για διακρίβωση προδιαγραφών) 

Μεγεθη Σιελ: 20-S, 20-M, 30-L, 10-XL 
Μεγεθη µπλε σκουρο: 6-M, 8-L, 6-XXL 
 

5. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΒΕΡΑΜΑΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) 

Μεγεθη: 15-L, 15-XL, 6-XXL 

 Ραφή: Σακάκι πέτο γιακά, µε κουµπιά κάθετα άθραυστα και 

κούµπωµα µε πατιλέτα, µε δύο τσέπες µπροστά κάτω εκατέρωθεν και 

τσεπάκι πάνω αριστερά µε διαχωριστικό, µε κοντό µανίκι µε ρεβέρ µε 

µανικοκόλληση, χωρίς σούρα. Παντελόνι ευθύ άνετο, µε λάστιχο και 

κορδόνι και µία τσέπη πίσω µε γαζωµένη τσάκιση. 

Χρώµα: βεραµάν (πράσινο ανοικτό) 

Σύνθεση: 35% βαµβάκι - 65% πολυέστερ  

Βάρος: 190-200γρ/µ² 

Ύφασµα: καµπαρτίνα  2/1 διαγωνάλ, χρώµατος βεραµάν, αρίστης 

ποιότητας, µε ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να 

µην µαζεύουν τα ενδύµατα στο πλύσιµο και µε ειδική αντιστατική, 

υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα µάλαξη χωρίς 

φορµαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωµα, και µε anti-pilling για να µην 

χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στην χρήση του. 

Να κατατεθεί δείγµα  

 6.  ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΛΕΥΚΑ 

Ραφή:Παντελόνι ευθύ άνετο, µε λάστιχο και κορδόνι και µία τσέπη 

πίσω. 

Χρώµα: Λευκό αντοχής στους 90C 

Σύνθεση: 50%-60% βαµβάκι - 50%-40% πολυέστερ 

Βάρος: 190-200γρ/µ² 

Ύφασµα: καµπαρτίνα  2/1 διαγωνάλ, µε το βαµβάκι να υπερέχει 
εσωτερικά (επαφή µε το δέρµα) και εξωτερικά υπερέχει το πολυέστερ  
χρώµατος λευκού, αντοχής στους 90C, αρίστης ποιότητας, µε ειδική 
επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µην µαζεύουν τα 
ενδύµατα στο πλύσιµο και µε ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-
τσαλακωτική σιλικονούχα µάλαξη χωρίς φορµαλδεΰδες για ευκολία στο 
σιδέρωµα, και µε anti-pilling για να µην χνουδιάζει και απελευθερώνει 
ινίδια στην χρήση του. 
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Να κατατεθεί δείγµα σχεδίου και αντίστοιχου υφάσµατος (σε 

µέγεθος 1µ² κατ΄ ελάχιστον για διακρίβωση προδιαγραφών) 

Μεγεθη: 10-S, 20-M, 20-L, 30-XXL 

 

7.ΣΑΚΑΚΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑ 
Ραφή:, Σακάκι πέτο γιακά, µε κουµπιά κάθετα άθραυστα και 

κούµπωµα µε πατιλέτα, µε δύο τσέπες µπροστά κάτω εκατέρωθεν και 

τσεπάκι πάνω αριστερά µε διαχωριστικό, µε κοντό µανίκι µε ρεβέρ µε 

µανικοκόλληση, χωρίς σούρα.  

Χρώµα: Λευκό αντοχής στους 90C 

Σύνθεση: 50%-60% βαµβάκι - 50%-40% πολυέστερ 

Βάρος: 190-200γρ/µ² 

Ύφασµα: καµπαρτίνα  2/1 διαγωνάλ, µε το βαµβάκι να υπερέχει 
εσωτερικά (επαφή µε το δέρµα) και εξωτερικά υπερέχει το πολυέστερ  
χρώµατος λευκού, αντοχής στους 90C, αρίστης ποιότητας, µε ειδική 
επεξεργασία προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µην µαζεύουν τα 
ενδύµατα στο πλύσιµο και µε ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-
τσαλακωτική σιλικονούχα µάλαξη χωρίς φορµαλδεΰδες για ευκολία στο 
σιδέρωµα, και µε anti-pilling για να µην χνουδιάζει και απελευθερώνει 
ινίδια στην χρήση του. 
Μεγεθη: 15-S, 20-M, 25-XXL 
 

8.ΣΑΚΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   
Ποσότητα: 20τεµ. αυτόµατου ανοίγµατος και 20τεµ απλοί  

∆ιαστάσεις – Ραφή: ύψος 1,00-1,20µ και άνοιγµα 1,60µ. (περίµετρος 

ανοίγµατος) χωρητικότητας 10-15κιλών. 

Σχέδιο αυτόµατου ανοίγµατος: άνοιγµα χωρίς τη µεσολάβηση 

χειρών, µε εύκολο δέσιµο µε κορδόνι και κλιπ µε ενίσχυση 

διπλού υφάσµατος στις οπές ώστε να µην σχίζεται.  

Απλοί: κυλινδρικοί, µε κορδόνι ενισχυµένο στο χείλος  

∆ιακριτικά: Περιµετρικά να φέρει διακριτική ανεξίτηλη χρωµατιστή 

πολυεστερική ΛΩΡΙ∆Α αντοχής για εύκολη διαχείριση ακάθαρτου 

ιµατισµού  

Χρώµα: Λευκό αντοχής στους 90C  

Σύνθεση: 100% πολυέστερ υψηλής αντοχής  

Βάρος: 260-280γρ/µ² 
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Ύφασµα:  πυκνής ύφανσης (καραβόπανου) υψηλών προδιαγραφών 

εξαιρετικής αντοχής στην έντονη χρήση και σε περισσότερες από 1500 

πλύσεις σε θερµοκρασίες βρασµού και αποστειρώσεις ατµού 

Να κατατεθεί δείγµα σχεδίου και αντίστοιχου υφάσµατος (σε 

µέγεθος 1µ² κατ΄ ελάχιστον για διακρίβωση προδιαγραφών) 

 

9.ΣΤΡΩΜΑΤΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 
∆ιαστάσεις: 0,88µ πλάτος Χ 1,98µ µήκος Χ 0,15µ  
Βάρος στρώµατος: 11,5-12Κg   

Κατασκευή: Νοσοκοµειακή χρήση, αντοχής στην συµπίεση έως και 
120kg, χωρίς να δηµιουργούν κοιλότητες, βακτηριολογικά καθαρά, που 
δεν απελευθερώνουν σκόνη,  
Βισκοελαστικο Υλικό (τύπου λάτεξ): αρίστης ποιότητας και 
αντοχής, ορθοπεδικό, από υψηλής πυκνότητας βάρους 45Kg/µ³ 
περίπου, που προσαρµόζεται στην πίεση του σώµατος αλλά 
επανερχόµενο στο αρχικό του σχήµα.  
Πλήρη του κάλυψη στρώµατος από αδιάβροχη θήκη, από ύφασµα 
ελαστικό στις κατευθύνσεις, υποαλλεργικό υποαλλεργικό, 
αντιµικροβιακό, αντιολισθητικό, δύο όψεων, εσωτερικά από βαµβακερό 
100% πετσετέ, κατασκευασµένο για νοσοκοµειακή χρήση, αντοχής στα 
συχνό µε κοινά καθαριστικά πλύσιµο και αποστείρωση σε υψηλή 
θερµοκρασία έως και 90C και σε κλίβανο, µε φερµουάρ από τις τρεις 
πλευρές σε σχήµα Π.  
Να κατατεθεί δείγµα υλικών κατασκευής 

 

10.ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ  
∆ιαστάσεις: 0,88µ πλάτος Χ 1,98µ µήκος Χ 0,15µ  
Κατασκευή: Νοσοκοµειακή χρήσης, πλήρης κάλυψη του στρώµατος 
από αδιάβροχο ύφασµα, δύο όψεων, ελαστικό στις κατευθύνσεις, 
υποαλλεργικό, αντιµικροβιακό, αντιολισθητικό, εσωτερικά βαµβακερό 
100% πετσετέ, αντοχής στα συχνό µε κοινά καθαριστικά πλύσιµο και 
αποστείρωση σε υψηλή θερµοκρασία έως και 90C και σε κλίβανο, µε 
φερµουάρ από τις τρεις πλευρές σε σχήµα Π.  
Να κατατεθεί ενδεικτικό δείγµα  

 

11.ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ 
∆ιαστάσεις: 0,45µ Χ 0,65µ Χ14εκ περίπου 
Βάρος τεµαχίου: 650-700γρ κατ΄ ελάχιστον 

Κατασκευή: Νοσοκοµειακή χρήσης, µε γέµιση από διάτρητο 
πολυεστέρα (Hollow Fibers) ειδικά σχεδιασµένο να επανέρχεται µετά το 
πλύσιµο και να µην συγκρατεί νερό, και εξωτερικό περίβληµα (κάλυψη) 
από αδιάβροχο ύφασµα, δύο όψεων, ελαστικό στις κατευθύνσεις, 
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υποαλλεργικό, αντιµικροβιακό, αντιολισθητικό, εσωτερικά βαµβακερό 
100% πετσετέ, αντοχής στα συχνό µε κοινά καθαριστικά πλύσιµο και 
αποστείρωση σε υψηλή θερµοκρασία έως και 90C και σε κλίβανο. 
Να κατατεθεί δείγµα  

12.ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ 
∆ιαστάσεις: 0,47µ Χ 0,68µ περίπου για τα αντίστοιχα µαξιλάρια   
Κατασκευή: Νοσοκοµειακή χρήσης, αδιάβροχη µε φερµουάρ από 
αδιάβροχο ύφασµα, δύο όψεων, ελαστικό στις κατευθύνσεις, 
υποαλλεργικό, αντιµικροβιακό, αντιολισθητικό, εσωτερικά βαµβακερό 
100% πετσετέ, αντοχής στα συχνό µε κοινά καθαριστικά πλύσιµο και 
αποστείρωση σε υψηλή θερµοκρασία έως και 90C και σε κλίβανο. 
Να κατατεθεί δείγµα  

 13 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ         
 Ραφή: πέτο γιακάς, δύο τσέπες κάτω εκατέρωθεν και µία επάνω στο 

στήθος αριστερά µε διαχωριστικό, άνοιγµα µπροστά µε κουµπιά 

άθραυστα, µακρύ µανίκι µε µανσέτα µε κουµπάκι, µήκος ως το γόνατο, 

οι ανδρικές σε ευθεία γραµµή µε µονοκόµµατο ζωνάκι και άνοιγµα  

πίσω, οι γυναικείες µεσάτες, µε πένσες µπροστά, διαιρούµενο ζωνάκι 

πίσω µε κουµπί. 

Χρώµα: Λευκό αντοχής στους 90C 

Σύνθεση: 50%-60% βαµβάκι - 50%-40% πολυέστερ 

Βάρος: 190-200γρ/µ² 

Ύφασµα: καµπαρτίνα  2/1 διαγωνάλ, χρώµατος λευκού, αντοχής 
στους 90C, αρίστης ποιότητας, µε ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης 
(SANFORD) για να µην µαζεύουν τα ενδύµατα στο πλύσιµο και µε 
ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα 
µάλαξη χωρίς φορµαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωµα, και µε anti-
pilling για να µην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στην χρήση του. 
Να κατατεθεί δείγµα σχεδίου και αντίστοιχου υφάσµατος (σε 

µέγεθος 1µ² κατ΄ ελάχιστον για διακρίβωση προδιαγραφών) 

Μεγεθη: XXS-25, 30-L, 25-XL 

14.ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Μεγέθη- Ραφή:(XL) στρόγγυλη λαιµόκοψη, µακριά µανίκια µε 

µανσέτα ελαστική (αντοχής 10εκ), σε ευθεία γραµµή, ρυθµιζόµενη 

λαιµουδιά, κούµπωµα πίσω µε τέσσερα ζεύγη κορδονιών, πλήρως 

αλληλοεπικαλυπόµενη πλάτη µε εσωτερικό-εξωτερικό σταθερό δέσιµο 

για διασφάλιση πλήρης ασηψίας, µήκους µέχρι κάτω από το γόνατο 

(µήκος 1,25-1,30) 

Χρώµα: πράσινο ανεξίτηλο στο χλώριο   
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Σύνθεση: 50%-60% βαµβάκι - 50%-40% πολυέστερ 

Βάρος: 180γρ/µ² 

Ύφασµα: ποπλίνα, χρώµατος πράσινου, µε ανεξίτηλη βαφή αντοχής 

στους 90C και στο χλώριο, αρίστης ποιότητας, µε ειδική επεξεργασία 

προσυρρίκνωσης (SANFORD) για να µην µαζεύουν τα ενδύµατα στο 

πλύσιµο και µε ειδική αντιστατική, υποαλλεργική αντι-τσαλακωτική 

σιλικονούχα µάλαξη χωρίς φορµαλδεΰδες για ευκολία στο σιδέρωµα, 

και µε anti-pilling για να µην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στην 

χρήση του. 

Να κατατεθεί δείγµα σχεδίου και αντίστοιχου υφάσµατος (σε 

µέγεθος 1µ² κατ΄ ελάχιστον για διακρίβωση προδιαγραφών) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Κατασκευή Υφάσµατος Υπουργείου Εµπορίου Νο210 κωδ. Υ-02002: 

o Βάρος /µ²: 210γρ 

o Νήµα Στήµονα: 14/1 καρντέ, 100% βαµβακερό 

o Νήµατα Υφαδιού: 12/1 καρντέ, 100% βαµβακερό 

o Βάρος υφάσµατος ανά µ²: 210γρ/µ² 

o Πυκνότητα κλωστών Υφάσµατος (στήµονα): 24κλωστές/εκ 

o Πυκνότητα κλωστών Υφάσµατος (υφαδιού): 22κλωστές/εκ 

o Αντοχή υφάσµατος (στήµονα): 60Κg 

o Αντοχή υφάσµατος (κρόκης): 55Κg 

o Συστολή υφάσµατος (±0,5) (στήµονα  - κρόκης): 3%  

  (επεξεργασία προσυρρίκνωσης) 
o Απώλεια βάρους κατά το πλύσιµο: 1% του βάρους  

                                  (απαλλαγµένο από κόλες και ξένες 

ουσίες) 

• Πιστοποίηση όλων των ειδών: CE από τον ΕΟΦ µε GMDN και 

ΕΚΑΠΤΥ. Η εταιρία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO 9001 και 

ΙSO13485 και η διακίνηση να είναι σύµφωνη µε την 

∆Υ8δ/Γ.Π./οικ.1348. 

• Απαραίτητη η προσκόµιση δειγµάτων και αντιδειγµάτων για 

εξέταση παραδοτέων υλικών δειγµατοληπτικά για στο Γ.Χ.Κ.   
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                     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 
 

•  Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». 
 

• Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός 
του είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα 
δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση. 
 

•  Οι προµηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητουµένων ειδών 
(παράρτηµα Α΄ της παρούσης) (στην τεχνική –οικονοµική προσφορά και 
δείγµατα). 
 

• Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές 
προσφορές  καθώς και τα δείγµατα όλων των εταιρειών που συµµετέχουν στο  
διαγωνισµό είναι αποδεκτά κατά την χρήση τους, , θα γίνεται παράλληλα την 
ηµέρα διενέργειας  του διαγωνισµού αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών 
(άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016)  προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να 
επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισµών.  

• Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να 
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισµού 
(άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) µέσα στον οποίο  τοποθετούνται τρείς 
επί µέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, µε τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και συγκεκριµένα: 

 
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος) 
ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά 
Συµµετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι: 
1.  Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο ΤΕΥ∆  
2.  Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος  ή του 
υποψηφίου Νοµικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016). 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 
αντιπρόσωπο τους  (άρθρο 93 Ν.4412/2016). 

  
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος) 
ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία 
(προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου 
Προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη 
συµµόρφωση στις απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 
∆ιακήρυξης (µε παραποµπές). Σηµειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο 
φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία. 
 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Γ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος 
φάκελος) περιλαµβάνει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
Υποψήφιου προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 
και την παρούσα διακήρυξη. 



 13

 
 Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε 
δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 
 
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της 
σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 
Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 
Ν.4412/2016). 
 

• Στο διαγωνισµό  δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα  απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.   
 

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
• Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και µπορεί να 

παραταθεί µε απόφαση ∆.Σ., για ορισµένο χρονικό διάστηµα  και συνολικά για 
τρεις (3) µήνες,  µετά τη λήξη της µε τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονοµικό 
αντικείµενο, προκειµένου να εξαντληθούν τυχόν εναποµείναντες  συµβατικές 
ποσότητες.  
Το  Νοσοκοµείο µε µονοµερή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
κατόπιν απόλυτης  και αιτιολογηµένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωµα 
λύσεως της σύµβασης. Η διακοπή της σύµβασης θα είναι                             
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε 
αξίωση ή απαίτηση. 

 
• Ο προµηθευτής που δεν προέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 

να υπογράψει σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση ∆ιοικητικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισµό Προµηθειών του 
∆ηµοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε µια ζηµία που τυχόν θα 
προκύψει εις βάρος του νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 

• Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή 
µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

• Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι 
διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016  και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 
2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας 
κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 

                                                                        Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
                                                                                
 

                                                                         ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ 
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  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
Ονοµασία Τράπεζας:                                                          
Κατάστηµα :                                                      ( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX): 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: 
 
Προς 
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)       

  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#                       € #  υπέρ της 

Εταιρίας                               ∆/ΝΣΗ           

∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφοµένης συµβάσεως για την προµήθεια             

σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.           ∆/ξή σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή 

σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την                                                                                                 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 

(στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που 
µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) 
µήνες 
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                              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

       Μυτιλήνη σήµερα                     µεταξύ αφ΄ ενός του κ. 
………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως ∆ιοικητής  του Γ.Ν. 
Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόµιµα το 
Ίδρυµα  και αφετέρου της εταιρείας …………………………………. (δ/νση 
…………………………………………………… τηλ.            ,  ΑΦΜ               ) που 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον                            , συµφωνήθηκαν και 
συνοµολογήθηκαν τα παρακάτω : 
     Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις ………………… για 
την προµήθεια                           η ως άνω  εταιρεία σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
………………………..απόφαση του ∆.Σ. αναλαµβάνει την προµήθεια στο Νοσοκοµείο. 

Α) Ποσότητα Συµβατικού Είδους 
Β) Τιµή ανά τεµάχιο 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  : Μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκοµείου. Σε 
περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. λόγω δυσµενών καιρικών 
φαινοµένων απεργιών κλπ) ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα). 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισµού ή µέρος αυτού 
πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίµου 
προς το Νοσοκοµείο  σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση 
ΦΕΚ αριθµ.φύλ.107.  Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή της 
Τράπεζας βάση θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής αφού 
προσκοµίσει : 
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής 
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 
α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του     
  Ν.3846/11.5.2010 
β) Φόρος προµηθευτών 4%. 
γ)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,10% 
δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3%  επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  
ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20%   επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 
στ) 0,07% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών 
Προσφυγών η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 
Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει της υπ’ αριθµ. 
1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017. 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσεις ισχύει 
για ένα (1) έτος  αµέσως µόλις υπογραφεί και µπορεί να παραταθεί για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα για τρεις   (3) µήνες  µετά την λήξη της µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης, µε τους ίδιους όρους και τα ίδιο 
οικονοµικό αντικείµενο, προκειµένου να εξαντληθούν οι τυχόν εναποµείναντες 
συµβατικές ποσότητες. 
 
 
Το  κείµενο  της  διακήρυξης  είναι  ισχυρότερο  από  κάθε  άλλο  κείµενο  σχετικό  µε  
το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές. 
 
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα 
τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, 
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
       Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016  του Ν.2955/01 
και τον Ν.2286/95. 
      Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην από 
…………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία µαζί µε την από 
…………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος µειοδότη και τη 
δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων  της διακήρυξης του διαγωνισµού, των 
διατάξεων του Νόµου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν µαζί 
ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύµβασης. 
       Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισµού 
επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. ………………… 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  ευρώ ………………..€ 
αρ…………Τράπεζα………….ηµερ. έκδοσης………………….  

  Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα. 
                                              
                                                

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών  απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον 
προµηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να 
µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση χωρίς 
προηγούµενη γραπτή συναίνεση του νοσοκοµείου. 
 Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από την τις διατάξεις του 
Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90. 
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, 
υποχρεούται ο προµηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει 
και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που 
διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί  η 
µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιµολόγια είναι 
ενεχυριασµένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα που έχουν 
ενεχυριασθεί σε εµφανές σηµείο του τιµολογίου. 
2. Ο «Προµηθευτής» δηλώνει και συνοµολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και 
περιορισµών της σύµβασης αυτής και ότι µε βάση αυτούς και µόνο θα λύνεται κάθε 
διαφορά ή αµφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Επίσης συµφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύµβασης , πρόσθετη 
συµφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν µπορούν 
να αποδειχθούν παρά µόνο έγγραφα  και αποκλείεται κάθε άλλο µέσο απόδειξης. 
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3. Οι παραδόσεις των ειδών της σύµβασης θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του Νοσοκοµείου. 
4. Η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 2η 
ΥΠΕ ή  άλλη Κεντρική Υπηρεσία.  

 
  Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.  

 
                                             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
         Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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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 φορέαi  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: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221929_1] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48/ΜΥΤΙΛΗΝΗ /81100] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ] 

- Τηλέφωνο: [2251026390] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [bostaniopr@yahoo.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): [« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  (CPV:39518000-6)». 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [       ] 

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

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

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

] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 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 αρµόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογοv: 

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:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλουςvi; 

[] 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: 
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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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·  

2. δωροδοκίαix,x·  

3. απάτηxi·  

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητεςxii·  

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίαςxiii·  

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

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): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

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): xxiii 

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

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

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 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
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µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii, 

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 σύµβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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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 εγκατάστασήςxxxi; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(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, 

 

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) δεν 

είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την 

απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την 

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας: 

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

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxii, 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 

ιδιωτικούςxxxiii: 

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 

    
 

 

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 είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv. 

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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1.  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 

(οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

χρειάζεται. 

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

πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 

20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές 

και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων 

µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων. 

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

πιστοποίηση. 

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

7. 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.  

8. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

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

9. Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 

2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

10. 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/∆ΕΥ 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). 

11. 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. 

12. 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 



 33

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. 

13. 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”. 

14. 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/∆ΕΥ 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.". 

15. 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 ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19. 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)  

20. Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί 

(µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 

καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

21. 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).  

 22.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  
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23.Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 

18 παρ. 2 . 

 25. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

 26.Άρθρο 73 παρ. 5. 

 27.Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, 

να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

 29..Πρβλ άρθρο 48. 

 30. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

 31. 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. 

 32.Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την 

τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

 33.Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να 

περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή 

υπηρεσίες. 

 34.Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

 35. 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.  
 

 
 

                                                 
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 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.  
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viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 

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

42). 

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

“διαφθορά”. 

x 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/∆ΕΥ 

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). 

xi 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. 

xii 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. 

xiii 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”. 

xiv 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/∆ΕΥ 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.". 

xv 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxi 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).  

xxii 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  
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xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxxi 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. 

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

εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv 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.  


