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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Αζήκα, 03/08/2018 

1ε Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ      Αν. πνςη.: 24659 

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΓΝΝΗΜΑΣΑ»  

Δηεφζοκζε Δημηθεηηθήξ Τπενεζίαξ  

Τπμδηεφζοκζε Οηθμκμμηθμφ  

Σμήμα  Πνμμεζεηχκ   

Πιενμθμνίεξ: Φ. Λάδμο  

Σειέθςκμ: 213 – 2032169 

Fax: 213 – 2033668, 210 – 7789345 

E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr 

 

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ ΠΜΡ ΡΝ’ ΑΞ. 1047/18 ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ 

ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΔΡΜ (2) ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΩΚ ΟΡΚΜΘΖΗΕΟ 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑΟ ΔΑΝΑΚΕΟ 30.000€ (ΝΘΓΜΚ ΠΜΡ ΦΝΑ ), ΙΓ 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ ΠΕΚ ΝΘΓΜΚ ΟΡΙΦΓΞΜΡΟΑ ΑΝΜ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ 

ΑΝΜΣΕ ΒΑΟΓΖ ΠΖΙΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑ. 

Γίδμξ δηαγςκηζμμφ οκμπηηθυξ Δηαγςκηζμυξ 

Κνηηήνημ Καηαθφνςζεξ Η πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή 

άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά 

(αμηλόηεοη Πιμή) 

 

Υνυκμξ δηεκένγεηαξ δηαγςκηζμμφ  Ημενμμεκία ιήλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 

θαη δηεκένγεηαξ 

δηαγςκηζμμφ:17/08/2018 

ώοα 11:00 πμ. 

Ημενμμεκία δεμμζίεοζεξ ζηεκ ηζημζειίδα 

ΚΗΜΔΗ –ΔΙΑΤΓΓΙΑ - ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (www.gna-gennimatas.gr) 

03/08/18 

Συπμξ Δηεκένγεηαξ ΓΝΑ «Γ. Γεκκεμαηάξ» 

Σαποδνμμηθή Δηεφζοκζε: Μεζμγείςκ 

154, Αζήκα Σ.Κ. 11527  

Πενηγναθή Καηεγμνίαξ  <<ΑΝΑΠΝΓΤΣΗΡΓ>>,                                            

με CPV (33141620-2). 

Πνμτπμιμγηζζείζα Δαπάκε 30.000,00€ (πιέμκ ημο ΦΠΑ) ήημη 

37.200,00(ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΠΑ)  

Οημείτζη: ε πενίπηςζε πμο δεκ θαηαζηεί δοκαηή ε ζφγθιεζε ηεξ επηηνμπήξ 

δηεκένγεηαξ, θαηά ηεκ μνηζζείζα εμένα δηεκένγεηαξ, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα εηδμπμηεζμφκ 

εγγνάθςξ γηα ημ πνυκμ θαη ημ ηυπμ απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

Πνμξ: Οηθμκμμηθμφξ Φμνείξ 

mailto:fanilazou@gna-gennimatas.gr
http://www.gna-gennimatas.gr/
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Έςξμηαπ ρπόση:  

1. Σεκ οπ’ανηζμ 23769/25-07-2018 αίηεζε ημο Δηεοζοκηή ηεξ Μμκάδαξ Γκηαηηθήξ 

ζεναπείαξ γηα ηεκ πνμμήζεηα ηεζζάνςκ (4) ακαπκεοζηήνςκ εκειίθςκ, πνμξ θάιορε 

ακαγθχκ ηεξ Μμκάδαξ Γκηαηηθήξ Θεναπείαξ ημο Νμζμθμμείμο. ηεκ εκ ιυγς αίηεζε, δεκ 

έπμοκ επηζοκαθζεί ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, μφηε ακαγνάθεηαη εθηημχμεκμ θυζημξ.  

2. Σεκ οπ’ανηζμ 12495/16-04-2018 αίηεζε ημο Δηεοζοκηή ηεξ Μμκάδαξ Γκηαηηθήξ 

ζεναπείαξ, ακαθμνηθά με ηεκ απυζονζε με ιεηημονγηθχκ, αθαηάιιειςκ πνμξ πνήζε 

οιηθχκ . 

3. Σεκ απυ 12-08-2016 (Ανηζμ.Απμθ.2 ηεξ 256εξ μιμμ./24-06-2016) Απυθαζε ημο 

Τπμονγείμο Τγείαξ (Κεκηνηθυ ομβμφιημ Τγείαξ), ζηεκ μπμία ακαθένμκηαη μη ειάπηζηεξ 

πνμτπμζέζεηξ ιεηημονγίαξ ηςκ ημεμάηςκ Γκηαηηθήξ Θεναπείαξ . 

4. Η ζογθεθνημέκε πνμμήζεηα δεκ είκαη εκηαγμέκε ζε πνυγναμμα πνμμεζεηχκ, πνμθεημέκμο 

ε Τπενεζία κα δφκαηαη κα δηεκενγήζεη ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ. 

5. Σμ Νυμμ 4412/2016 (ΦΓΚ Α' 147/08-08-2016) «Δεμυζηεξ ζομβάζεηξ  Ένγςκ, 

Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)». 

ημ άνζνμ 118 ημο Νυμμο ακαθένεηαη υηη «...πνμζθογή ζηε δηαδηθαζία ηεξ απεοζείαξ 

ακάζεζεξ επηηνέπεηαη υηακ ε εθηημχμεκε αλία ηεξ ζφμβαζεξ, πςνίξ ΦΠΑ, είκαη ίζε ή 

μηθνυηενε απυ ημ πμζυ ηςκ 20.000 €».  

6. Σμ 4μ άνζνμ ημο Ν. 4542/2018 (ΦΓΚ 95 Α/ 01.06.2018) «Κφνςζε ηεξ ομθςκίαξ 

μεηαλφ ηεξ Κοβένκεζεξ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Παγθυζμηαξ Ονγάκςζεξ 

Τγείαξ, εκενγχκηαξ μέζς ημο Πενηθενεηαθμφ Γναθείμο ηεξ γηα ηεκ Γονχπε, γηα ηεκ 

ηνμπμπμίεζε ηεξ ομθςκίαξ Τπμδμπήξ μεηαλφ ηεξ Κοβένκεζεξ ηεξ Γιιεκηθήξ 

Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Παγθυζμηαξ Ονγάκςζεξ Τγείαξ, εκενγχκηαξ μέζς ημο 

Πενηθενεηαθμφ Γναθείμο ηεξ γηα ηεκ Γονχπε, γηα ηεκ ίδνοζε ημο Γναθείμο 

Τπμζηήνηλεξ γηα ηεκ Πνυιερε θαη ημκ Έιεγπμ ηςκ με Μεηαδηδυμεκςκ Αζζεκεηχκ ζηεκ 

Αζήκα, Γιιάδα θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ». 

    ημ ζογθεθνημέκμ άνζνμ ημ μπμίμ αθμνά ζε «Ροζμίζεηξ γηα ηεκ Γζκηθή Κεκηνηθή Ανπή 

Πνμμεζεηχκ Τγείαξ», ακαθένεηαη υηη για κάθε είδξπ ποξμήθειαπ, παοξςή 

ρπηοεζίαπ, εκηέλεζηπ έογξρ, εκπόμηζη μελέηηπ και παοξςή ηεςμικώμ και λξιπώμ 

ζρμαθώμ επιζηημξμικώμ ρπηοεζιώμ, αμεναοηήητπ πηγήπ ςοημαηξδόηηζηπ, η 

έκδξζη απόθαζηπ έγκοιζηπ ζκξπιμόηηηαπ για πξζό από 15.000,00 € μέςοι 

45.000,00 € ζρμπεοιλαμβαμξμέμξρ ηξρ ΦΝΑ, είμαι αομξδιόηηηα ηξρ Διξικηηικξύ 

Ορμβξρλίξρ έκαζηξρ, ρπαγόμεμξρ ζηη ΔΡΝε θξοέα. Όζξμ αθξοά ζε πξζό από 

45.000,00 € μέςοι 234.000,00 € ζρμπεοιλαμβαμξμέμξρ ηξρ Φ.Ν.Α., η έκδξζη 

απόθαζηπ έγκοιζηπ ζκξπιμόηηηαπ είμαι αομξδιόηηηα ηξρ Διξικηηή ή ηξρ 

Ρπξδιξικηηή ηηπ αομόδιαπ ΔΡΝε.  

7. Σεκ οπ’ανηζμ 34/26-07-2018 (ζέμα 1μ ) Απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο 

ακανηεηέα ζημ δηαδίθηομ με ΑΔΑ:ΩΞΟ84690ΩΝ-Φ7Π , ε μπμία μεηαλφ άιιςκ 

εγθνίκεη : 
1) Σελ δηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα δχν (2) αλαπλεπζηήξσλ 

ελειίθσλ, πξνο θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο Μνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

(ΜΔΘ) ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα θαη κε ην ππ΄αξηζκ. 23769/25-7-2018 αίηεκα ηνπ 

πξνζσξηλνχ Πξντζηακέλνπ ηεο ΜΔΘ, πξνυπνινγηζζείζαο ζπλνιηθήο δαπάλεο 
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30.000,00€ πιένλ ΦΠΑ, κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά 

(ρακειφηεξε πξνζθνξά) θαη κε αλάξηεζε απηνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(www.gna-gennimatas.gr) θαη ζηνπο ηζηφηνπνπο ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ.   

  

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ 

οκμπηηθυ δηαγςκηζμυ με θαηάζεζε γναπηχκ θαη ζθναγηζμέκςκ πνμζθμνχκ, γηα ηεκ 

πνμμήζεηα δφμ (2) Ακαπκεοζηήνςκ γηα θάιορε ακαγθχκ ηεξ Μμκάδαξ Γκηαηηθήξ 

Θεναπείαξ (ΜΓΘ), ζοκμιηθήξ πνμτπμιμγηζζείζαξ δαπάκεξ 30.000,00 € πιέμκ ΦΠΑ, ήημη 

37.200,00€ πιέμκ ΦΠΑ, με θνηηήνημ θαηαθφνςζεξ ηεκ πιέμκ ζομθένμοζα απυ 

μηθμκμμηθή άπμρε βάζεη ηημήξ πνμζθμνά (αμηλόηεοη Πιμή). 

Η οπμβμιή ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεηαη ζημ Πνςηυθμιιμ ημο Νμζμθμμείμο. Πνμζθμνέξ 

πμο θαηαηίζεκηαη ζηεκ Τπενεζία εθπνυζεζμα, ζα επηζηνέθμκηαη δίπςξ κα 

απμζθναγηζζμφκ. 

Η ακαζέημοζα ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, μεηά απυ γκχμε ημο ανμυδημο μνγάκμο, 

μαηαίςζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ δεμυζηαξ ζφμβαζεξ, ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα 

ζημ άνζνμ 106 ημο Ν. 4412/16. 

ΑΞΘΞΜ 1 

ΝΖΚΑΗΑΟ ΓΖΔΩΚ-ΝΞΜΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ 

Α/α ΓΖΔΜΟ Ι.Ι ΝΜΟΜΟΠΕΠΑ ΝΖΘΑΚΜΟ 

ΝΞΜΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ 

(ΝΘΓΜΚ ΦΝΑ) 

1 ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΓΟ ΠΙ 2 30.000,00€ 

 

ΑΞΘΞΜ 2 

ΡΝΜΒΜΘΕ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ-ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ 

Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά πνυζςπα ή εκχζεηξ / 

θμηκμπναλίεξ αοηχκ ή ζοκεηαηνηζμμί πμο πιενμφκ ημοξ υνμοξ ηεξ Δηαθήνολεξ. 

1. φμθςκα με ημκ κ.4412 άνζνμ 102, ε οπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα δεηήζεη απυ 

ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζημηπεία απαναίηεηα γηα ηεκ ηεθμενίςζε ηςκ πνμζθενμμέκςκ ηημχκ, 

μη δε οπμρήθημη ακάδμπμη οπμπνεμφκηαη κα πανέπμοκ αοηά εκηυξ πνμζεζμίαξ επηά (7) 

ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ εμένα πμο αοηά ζα δεηεζμφκ. Η εοζφκε υμςξ γηα ηεκ αθνίβεηα 

ηςκ ακαθενμμέκςκ βανφκεη απμθιεηζηηθά ημκ ακάδμπμ. 

2. Ακ ζηεκ πνμζθμνά ή ζηεκ αίηεζε ζομμεημπήξ οπάνπεη μπμηαδήπμηε πνμζζήθε ή 

δηυνζςζε, αοηή πνέπεη κα είκαη θαζανμγναμμέκε θαη μμκμγναμμέκε απυ ημκ ζοκηάθηε, ημ 

δε ανμυδημ υνγακμ παναιαβήξ θαη απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη αηηήζεςκ 

http://www.gna-gennimatas.gr/
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ζομμεημπήξ, θαηά ημκ έιεγπμ, μμκμγνάθεη δε θαη ζθναγίδεη ηεκ ηοπυκ δηυνζςζε ή 

πνμζζήθε. 

3. Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη μέζα ζε ζθναγηζμέκμ (θφνημ) θάθειμ με δομ ακηίηοπα, 

ζημκ μπμίμ πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη εοθνηκχξ: 

 α. Η ιέλε «πνμζθμνά» με θεθαιαία γνάμμαηα. 

 β. Η επςκομία ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ. 

 γ. Ο ανηζμυξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη μ ηίηιμξ αοηήξ. 

 δ. Η εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

 ε. Σα ζημηπεία ημο απμζημιέα (μηθμκμμηθμφ θμνέα). 

4. Γκηυξ ημο ακςηένς θαθέιμο ζα πενηιαμβάκμκηαη ηνεηξ (3) λεπςνηζημί ζθναγηζμέκμη 

(οπμ)θάθειμη, με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ», «Σεπκηθή Πνμζθμνά» θαη 

«Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά», ακηίζημηπα. Γθηυξ απυ ηηξ ακηίζημηπεξ εκδείλεηξ θαη μη ηνεηξ (3) 

εκ ιυγς (οπμ)θάθειμη ζα πνέπεη κα ακαθένμοκ ηα ζημηπεία ηςκ παναπάκς παναγνάθςκ 

3β, 3γ, 3δ θαη 3ε. Οη ιεπημμένεηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ ζε ζηάδηα έπμοκ, βάζει 

άοθοξρ 100,παο. 2, Κ.4412/16, ςξ ελήξ: 

5. Οη ιεπημμένεηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ έπμοκ, βάζει άοθοξρ 111,παο. 18, 

Κ.4497, ςξ ελήξ: 

Η απμζθνάγηζε ημο θαθέιμο ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ, ηεπκηθχκ θαη μηθμκμμηθχκ 

πνμζθμνχκ ζα πναγμαημπμηεζεί ζε μηα ή δομ ζοκεδνηάζεηξ ,θαηά ηεκ θνίζε ηεξ 

επηηνμπήξ.  

6. Σα απμηειέζμαηα ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ επηθονχκμκηαη με μία απυθαζε ημο 

απμθαηκυμεκμο μνγάκμο ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ε μπμία θμηκμπμηείηαη με επημέιεηα 

αοηήξ ζημοξ πνμζθένμκηεξ. Καηά ηεξ ακςηένς απυθαζεξ πςνεί έκζηαζε, ζφμθςκα με ημ 

άνζνμ 107,παν.33 ημο Ν. 4497. 

7. Οη πνμζθμνέξ θαη ημ Σοπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Τπεφζοκεξ Δήιςζεξ ζα οπμγνάθμκηαη θαη 

μμκμγνάθμκηαη ακά θφιιμ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα ή ζε πενίπηςζε κμμηθχκ πνμζχπςκ 

απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ αοηχκ. 

8. Οη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ ζα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά γηα  ηα είδε  πμο 

πενηιαμβάκμκηαη ζηε δηαθήνολε. Οη ηημέξ ηςκ πνμζθμνχκ γηα ηα πνμξ πνμμήζεηα είδε ζα 

εθθνάδμκηαη ζε εονχ (€). ηεκ πνμζθενυμεκε ηημή ζα πενηιαμβάκμκηαη μη ηοπυκ οπέν 

ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε εθηυξ ΦΠΑ. Απυ ηεκ μηθμκμμηθή 

πνμζθμνά πνέπεη κα πνμθφπηεη ζαθχξ ε ηημή μμκάδαξ γηα θάζε πνμζθενυμεκμ είδμξ. 

Γίδμξ πμο αλημιμγήζεθε θαηά ηεκ Σεπκηθή Πνμζθμνά θαη δεκ ακαθένεηαη ζηεκ 

Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά ή ακαθένεηαη πςνίξ ηημή, ζεςνείηαη υηη πνμζθένεηαη με μεδεκηθή 

αλία. Πνμζθμνέξ ζηηξ μπμίεξ δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε ηημή ή πμο 

ζέημοκ υνμ ακαπνμζανμμγήξ ηεξ ηημήξ, απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ.  

Η αλημιυγεζε ηςκ πνμζθενυμεκςκ ηημχκ ζα γίκεη ζε ζφγθνηζε με ημ παναηενεηήνημ ηημχκ 

ηεξ Γπηηνμπήξ Πνμμεζεηχκ Τγείαξ, θαη ηεξ ηειεοηαίαξ (παμειυηενεξ) ηημήξ πνμμήζεηαξ 

ηςκ εκ ιυγς εηδχκ . 

9. Μεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή εηδμπμηεί εγγνάθςξ ημκ 

πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε (πνμζςνηκυ ακάδμπμ), κα 

οπμβάιεη, εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ 

έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ θαη ηα 

πνςηυηοπα ή ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα με ημ κ.4497 άνζνμ 111,παν.19 . 
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10. Καηά ηε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ δηθαημφκηαη κα πανίζηακηαη μη πνμζθένμκηεξ ζημ 

δηαγςκηζμυ ή μη κυμημμη εθπνυζςπμη αοηχκ, πμο απαναίηεηα ζα πνέπεη κα έπμοκ κυμημμ 

παναζηαηηθυ εθπνμζχπεζεξ. 

11. Οη ηημέξ είκαη δεζμεοηηθέξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ. 

12. Γγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ δεκ απαηηείηαη θαηά ημ άνζνμ 72 ημο κ.4412. Με ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη ζηεκ έθδμζε εγγοεηηθήξ επηζημιήξ 

θαιήξ εθηέιεζεξ, ίζε με ημ 5% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, πςνίξ κα οπμιμγίδεηαη μ ΦΠΑ.   

13. Γηα θάζε ζέμα πμο δεκ ακαθένεηαη νεηχξ ζηε δηαθήνολε, ηζπφεη ε θείμεκε 

Νμμμζεζία. 

14. ε πενίπηςζε φπανλεξ ηζυηημςκ /ηζμδφκαμςκ πνμζθμνχκ, ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ 

άνζνμ 90 παν 1 Ν.4412/2016. 

 

ΑΞΘΞΜ 3 

ΓΝΖΒΑΞΡΚΟΓΖΟ-ΝΘΕΞΩΙΕ-ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 

 

1. Η ελυθιεζε ηίηιςκ πιενςμήξ ή ε είζπναλε απαηηήζεςκ απυ ημ Δεμυζημ θαη ηα 

Ν.Π.Δ.Δ(Σημμιυγηα ,δειηία απμζημιήξ ,απμδεηθηηθά θμνμιμγηθήξ θαη αζθαιηζηηθήξ 

εκεμενυηεηαξ, πνςηυθμιια μνηζηηθήξ πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ παναιαβήξ θ.ι.π) 

θαζμνίδμκηαη απυ ημ άνζνμ 200,Ν.4412/2016 θαη ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία . 

2. Η οπμβμιή ημο ηημμιμγίμο δεκ μπμνεί κα γίκεη πνηκ ηεκ εμενμμεκία εθάζηεξ 

παναιαβήξ πνμμεζεοηέμο οιηθμφ, θαη ηεκ έθδμζε ημο ακηίζημηπμο πνςημθυιιμο. 

3. Κναηήζεηξ: 

1)  Κνάηεζε 0,06% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θυνςκ 

θαη θναηήζεςκ ηεξ ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ οπέν ηεξ 

Γκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ επηβάιιεηαη (άνζνμ 4, Ν.4013/2011 

υπςξ ηζπφεη). 

2)  Υανηυζεμμ 3% επί ηεξ θνάηεζεξ ηεξ Γ.Α.Α.ΔΗ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεξ 

θνάηεζεξ ημο πανημζήμμο. 

3)  Κνάηεζε 0,06% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζοκμιηθήξ αλίαξ θάζε ανπηθήξ, 

ηνμπμπμηεηηθήξ ή ζομπιενςμαηηθήξ  ζφμβαζεξ, πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ, οπέν ηεξ 

Ανπήξ Γλέηαζεξ Πνμδηθαζηηθχκ Πνμζθογχκ (ΦΓΚ 969/η. Β/22.03.2017). 

4)  Υανηυζεμμ 3% επί ηεξ θνάηεζεξ ηεξ Α.Γ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεξ θνάηεζεξ 

ημο πανημζήμμο. 

5)   Κνάηεζε 2% οπέν Φοπηθήξ Τγείαξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 3, ημο Ν. 3580/2007. 

6)  Γπίζεξ, μ ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με μεηαθμνηθά, δογηζηηθά, εθθμνηςηηθά θαη 

ιμηπά έλμδα μέπνη ηεκ μιμθιήνςζε ημο ζοκυιμο ηςκ οπενεζηχκ  θαη με υιεξ ηηξ κυμημεξ 

θναηήζεηξ ή εηζθμνέξ 

7)  Ο Φ.Π.Α. βανφκεη ημ Νμζμθμμείμ.    

8)  Όιεξ μη θναηήζεηξ οπμιμγίδμκηαη επί ηεξ θαζανήξ αλίαξ, πςνίξ ΦΠΑ. 

9)  4% επί ηεξ θαζανήξ αλίαξ ηςκ εηδχκ 
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ΑΞΘΞΜ 4 

ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕ ΓΓΓΞΑΦΩΚ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

1. Πενίιερε ηεξ Δηαθήνολεξ δεμμζηεφηεθε ζημ Η.Ε.Ι.ΔΕ.Ο. ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζημ Ν.4412/16,  ζημκ ηζηυημπμ ΔΖΑΡΓΓΖΑ θαζχξ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

Νμζμθμμείμο. 

 

ΑΞΘΞΜ 5 

ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

1. Οη πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ υπςξ μνίδεη μ 

Ν.4412/2016(άνζνμ 97,παν.4),γηα πνμκηθυ δηάζηεμα δχδεθα (12) μεκχκ, πνμζεζμία πμο 

ανπίδεη απυ ηεκ επμμέκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

2. Πνμζθμνά πμο μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενυμεκμο πνυκμο 

απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

3. Η ηζπφξ ηεξ πνμζθμνάξ δφκαηαη κα παναηαζεί υπςξ μνίδεη μ Ν.4412/2016(άνζνμ 

97,παν.4). 

4. Ακαθμίκςζε επηιμγήξ ακαδυπμο μπμνεί κα γίκεη θαη μεηά ηε ιήλε ηεξ ηζπφμξ ηεξ 

πνμζθμνάξ, δεζμεφεη υμςξ ημ δηαγςκηδυμεκμ ,μυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ απμδεπζεί. 

 

ΑΞΘΞΜ 6 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ  

φμθςκα με ημκ Ν.4412 άνζνμ 103, μ «πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ» οπμπνεμφηαη κα 

οπμβάιεη, εκηυξ πνμζεζμίαξ (10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ έγγναθεξ 

εηδμπμίεζεξ ,ηα πνςηυηοπα ή ηα θςημακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα με ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο Άνζνμο 1 ημο Ν.4250/20174 ηα θάηςζη δηθαημιμγεηηθά θαηαθφνςζεξ : 

 

Α) ΦΓΗ ζύζηαζηπ και ΦΓΗ ζργκοόηηζηπ ηηπ εηαιοείαπ 

Β) Φξοξλξγική και αζθαλιζηική εμημεοόηηηα, ηζπφμοζεξ θαηά ηεκ εμένα απμζθνάγηζεξ 

ηςκ πνμζθμνχκ, ηυζμ γηα ηε θφνηα αζθάιηζε, υζμ θαη ηεκ επηθμονηθή αζθάιηζε.  

Γ) Βεβαίτζη ηεξ ανμυδηαξ θαηά πενίπηςζε δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ, απυ ηεκ 

μπμία κα πνμθφπημοκ μη ηοπυκ μεηαβμιέξ, πμο έπμοκ επέιζεη ζημ κμμηθυ πνυζςπμ θαη ηα 

υνγακα δημίθεζεξ αοημφ. 

Δ) Απόζπαζμα Νξιμικξύ Ιηηοώξρ, έθδμζεξ ημοιάπηζημκ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο, πνηκ 

απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ςξ άκς έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη 

δεκ έπμοκ θαηαδηθαζζεί με αμεηάθιεηε δηθαζηηθή απυθαζε γηα: 
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1) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ απυθαζεξ 

–πιαίζημ 2008/841/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 24εξ Οθηςβνίμο 2008, γηα ηε 

θαηαπμιέμεζε ημο μνγακςμέκμο εγθιήμαημξ. 

2) δςνμδμθία, υπςξ αοηή μνίδεηαη ακηίζημηπα ζημ άνζνμ 3 ηεξ ζφμβαζεξ πενί ηεξ 

θαηαπμιέμεζεξ ηεξ δηαθζμνάξ ζηεκ μπμία εκέπμκηαη οπάιιειμη ηςκ Γονςπασθχκ 

Κμηκμηήηςκ ή ηςκ Κναηχκ – μειχκ ηεξ Έκςζεξ θαη ζηε πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 2 ηεξ 

απυθαζεξ-πιαίζημ 2003/568/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο ηεξ 22αξ Ιμοιίμο 2003, γηα ηε 

θαηαπμιέμεζε ηεξ δςνμδμθίαξ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα, θαζχξ θαη υπςξ μνίδεηαη ζηε 

θείμεκε κμμμζεζία ή ζημ εζκηθυ δίθαημ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 

3) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ 

μηθμκμμηθχκ ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Κμηκμηήηςκ, υπςξ θονχζεθε με ημ 

Ν.2803/2000. 

4) Σνμμμθναηηθά εγθιήμαηα ή εγθιήμαηα ζοκδευμεκα με ηνμμμθναηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, 

υπςξ μνίδμκηαη, ακηηζημίπςξ, ζηα άνζνα 1 θαη 3 ηεξ απυθαζεξ –πιαίζημ 2002/475/ΔΓΤ 

ημο ομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ιμοκίμο 2002, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ ή εζηθή 

αοημονγία ή ζοκένγεηα ή απυπεηνα δηάπναλεξ εγθιήμαημξ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 4 

αοηήξ 

5) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ ή πνεμαημδυηεζε ηεξ 

ηνμμμθναηίαξ, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 1 ηεξ μδεγίαξ 2005/60/EK ημο ομβμοιίμο ηεξ 

26εξ Οθηςβνίμο 2005, ζπεηηθά με ηεκ πνυιερε πνεζημμπμίεζεξ ημο πνεμαημπηζηςηηθμφ 

ζοζηήμαημξ γηα ηε κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ θαη ηε 

πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ, ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ 

Ν. 3691/2008 

6) Παηδηθή Γνγαζία θαη άιιεξ μμνθέξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 2 

ηεξ Οδεγίαξ 2011/36/ΓΓ ημο Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ηεξ ομβμοιίμο ηεξ 5εξ 

Απνηιίμο 2011, γηα ηε πνυιερε θαη ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ θαη γηα ηεκ 

πνμζηαζία ηςκ ζομάηςκ ηεξ, θαζχξ θαη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 

2002/629/ΔΓΤ ημο ομβμοιίμο, ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ Ν. 

4198/2013. 

Η οπμπνέςζε απμθιεηζμμφ μηθμκμμηθμφ θμνέα εθανμυδεηαη επίζεξ υηακ ημ πνυζςπμ εηξ 

βάνμξ ημο μπμίμο εθδυζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε είκαη μέιμξ ημο 

δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ ιυγς μηθμκμμηθμφ θμνέα ή έπεη 

ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ.  

Τπυπνεμη ζηεκ πνμζθυμηζε πμηκηθμφ μεηνχμο ή άιιμ ηζμδφκαμμ έγγναθμ ανμυδηαξ 

δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ είκαη: 

 θοζηθά πνυζςπα 

 μμυννοζμμη εηαίνμη θαη δηαπεηνηζηέξ Ο.Γ. θαη Γ.Γ. 

 δηαπεηνηζηέξ Γ.Π.Γ. 

 Πνυεδνμξ θαη  Δηεοζφκςκ φμβμοιμξ γηα Α.Γ. 

 Πνυεδνμξ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο οκεηαηνηζμμφ 

ε θάζε άιιε πενίπηςζε κμμηθμφ πνμζχπμο, μη κυμημμη εθπνυζςπμί ημο. 
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Γ) Νιζηξπξιηηικό αομόδιαπ δικαζηικήπ ή διξικηηικήπ Αοςήπ, έθδμζεξ ημο ηειεοηαίμο 

ελαμήκμο πνηκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ απυ ηεκ Ακαζέημοζα, απυ 

ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη μ οπμρήθημξ Πνμμεζεοηήξ : 

 δεκ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηχπεοζεξ 

 δεκ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηχπεοζε 

ΟΠ) Βεβαίτζη εγγοαθήπ ζηξ αμηίζηξιςξ επαγγελμαηικό επιμεληηήοιξ. 

Δ) Όηακ μη πνμζθένμκηεξ δεκ ζα θαηαζθεοάζμοκ μη ίδημη ημ ηειηθυ πνμσυκ ζε δηθή 

ημοξ επηπεηνεμαηηθή μμκάδα, δήλτζη πμο ζα δειχκμοκ ηεκ επηπεηνεμαηηθή μμκάδα 

ζηεκ μπμία ζα θαηαζθεοαζηεί ημ πνμζθενυμεκμ πνμσυκ θαη ημκ ηυπμ εγθαηάζηαζήξ ηεξ. 

Ε) Νιζηξπξιηηικά ζήμακζεξ CE (μδεγία 93/42/ΓΟΚ), χζηε κα ηθακμπμημφκηαη μη 

ακηίζημηπεξ απαηηήζεηξ ηςκ ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ.  

Θ) Κόμιμη ενξρζιξδόηηζη γηα ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ή ηεξ αίηεζεξ ζομμεημπήξ, 

εθυζμκ οπμβάιιεηαη απυ ηνίημ. 

     Σα ακςηένς δηθαημιμγεηηθά πνμζθμμίδμκηαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, μ μπμίμξ 

παναδίδεηαη εμπνυζεζμα ζημ ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ. 

     Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνλμοκ ειιείρεηξ ζε αοηά πμο 

οπμβιήζεθακ, πανέπεηαη πνμζεζμία ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ κα ηα πνμζθμμίζεη ή κα ηα 

ζομπιενχζεη εκηυξ επηά (7) εμενχκ απυ ηε θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ έγγναθεξ 

εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ. Η ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα παναηείκεη ηεκ ςξ άκς πνμζεζμία, 

εθυζμκ αηηημιμγείηαη αοηυ επανθχξ θαη θαη΄ ακχηαημ υνημ γηα δεθαπέκηε (15) εμένεξ. 

     Ακ, θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ δηαπηζηςζεί υηη ηα ζημηπεία πμο 

δειχζεθακ είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη, με 

ηεκ επηθφιαλε ημο άνζνμο 104 ημο Ν. 4412/16, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ 

ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο (εάκ πνμβιέπεηαη απυ ηε ζπεηηθή δηαθήνολε) θαη ε 

θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηαη πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ 

ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, βάζεη ηςκ εηδηθυηενςκ θνηηενίςκ ακάζεζεξ 

πμο έπμοκ ηεζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή. Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ 

οπέβαιε αιεζή ή αθνηβή δηθαημιμγεηηθά, ε δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη. 

     Η δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε ζφκηαλε 

πναθηηθμφ απυ ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ θαη ηε δηαβίβαζε ημο θαθέιμο ζημ 

απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα ηε ιήρε απυθαζεξ είηε γηα ηε θήνολε 

ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο ςξ έθπηςημο είηε γηα ηε μαηαίςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ, είηε γηα ηε 

θαηαθφνςζεξ ηεξ ζφμβαζεξ.   
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ΑΞΘΞΜ 7 

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΔΡΜ (2) 

ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΩΚ ΝΞΜΟ ΗΑΘΡΣΕ ΑΚΑΓΗΩΚ ΠΕΟ ΙΜΚΑΔΑΟ ΓΚΠΑΠΖΗΕΟ 

ΘΓΞΑΝΓΖΑΟ ΠΜΡ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜΡ. 

 

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΑ ΙΓΘ ΓΚΕΘΖΗΩΚ 

1. Ακαπκεοζηήναξ ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ, ειεγπυμεκμξ απυ μηθνμεπελενγαζηέξ, 

θαηάιιειμξ γηα μεπακηθυ αενηζμυ μαθνάξ δηάνθεηαξ ζε Μμκάδα Γκηαηηθήξ 

Θεναπείαξ με ηθακυηεηα μεπακηθήξ οπμζηήνηλεξ ηεξ ακαπκμήξ ζε εκήιηθεξ 

αζζεκείξ. Να απμηειείηαη απυ: 

α) Βαζηθή μμκάδα ημο ακαπκεοζηήνα με μζυκε (ςξ πενηγνάθεηαη ακαιοηηθά 

θαηςηένς) 

β) Σνμπήιαηε βάζε ημο ηδίμο μίθμο θαηαζθεοήξ με ηέζζενηξ ηνμπμφξ θαη ζφζηεμα 

θνέκςκ 

γ) Πμιφζπαζημ βναπίμκα ζηήνηλεξ ηςκ ζςιεκχζεςκ αζζεκμφξ 

2. Να ιεηημονγεί με νεφμα δηθηφμο 220V/50Hz θαη κα δηαζέηεη εκζςμαηςμέκε 

επακαθμνηηδυμεκε μπαηανία δηάνθεηαξ ημοιάπηζημκ 60 ιεπηχκ ζε πιήνε ιεηημονγία. 

3. Να δηαζέηεη εηζυδμοξ ηνμθμδμζίαξ αενίςκ γηα πεπηεζμέκμ αένα θαη Ο2, απυ 2 έςξ 6 

bar θαη κα δφκαηαη κα ιεηημονγήζεη με έκα μυκμ αένημ ζε πενίπηςζε πηχζεξ ηεξ 

πανμπήξ ημο άιιμο. Να ζοκμδεφεηαη απυ ζςιήκεξ ηνμθμδμζίαξ πεπηεζμέκμο αένα 

θαη Ο2, με ζοκδεηηθά ακηίζημηπα ηεξ Μμκάδαξ πμο ζα εγθαηαζηαζεί. 

4. Να δηαζέηεη οπμπνεςηηθά ημοξ παναθάης ηνυπμοξ αενηζμμφ: 

α) Γιεγπυμεκμο υγθμο 

β) Γιεγπυμεκεξ πίεζεξ 

γ) Γιεγπυμεκμ αενηζμυ ζηαζενμφ υγθμο με ηε παμειυηενε δοκαηή πίεζε 

δ) ογπνμκηζμέκμ δηαιείπμκηα οπμπνεςηηθυ αενηζμυ ειεγπυμεκμο υγθμο με 

δοκαηυηεηα πνμζζήθεξ οπμζηήνηλεξ πίεζεξ 

ε) ογπνμκηζμέκμ δηαιείπμκηα οπμπνεςηηθυ αενηζμυ ειεγπυμεκεξ πίεζεξ με 

δοκαηυηεηα πνμζζήθεξ οπμζηήνηλεξ πίεζεξ  

ζη) ογπνμκηζμέκμ δηαιείπμκηα οπμπνεςηηθυ αενηζμυ ζηαζενμφ υγθμο με ηε 

παμειυηενε δοκαηή πίεζε με δοκαηυηεηα πνμζζήθεξ οπμζηήνηλεξ πίεζεξ 

δ) Τπμζηήνηλεξ πίεζεξ 

ζ) Αενηζμυ ζοκεπμφξ ζεηηθήξ πίεζεξ (CPAP) 
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5. Να δηαζέηεη εηδηθυ πνυγναμμα γηα ηεκ εθανμμγή με επεμβαηηθμφ αενηζμμφ με μάζθα 

με δοκαηυηεηα αοηυμαηεξ ακαγκχνηζεξ θαη ακηηζηάζμηζεξ δηαννμχκ έςξ 65l/min 

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εηζπκμήξ θαη έςξ 200l/min θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εηζπκμήξ. ε 

πενίπηςζε οπένβαζεξ ημο μνίμο ακεθηήξ δηαννμήξ κα εηδμπμηεί ζπεηηθά ημ πεηνηζηή 

θαη κα δηαζέηεη ιεηημονγία αζθαιείαξ με πμνήγεζε ζοκεπμφξ νμήξ μέπνη ηεκ 

απμθαηάζηαζε ηεξ δηαννμήξ. 

 

6. Να δηαζέηεη νοζμίζεηξ γηα ηηξ παναθάης παναμέηνμοξ αενηζμμφ: 

α) Ακαπκευμεκμξ υγθμξ απυ 100 - 1500ml ημοιάπηζημκ 

β) οπκυηεηα ακαπκμχκ ςξ 100bpm 

γ) οπκυηεηα ακαπκμχκ SIMV ςξ 60bpm 

δ) Πίεζε εηζπκμήξ ςξ 80cmH2O 

ε) Πίεζε Τπμζηήνηλεξ ςξ 80cmH2O  

ζη) Λυγμ Ι:Γ απυ 4:1 ςξ 1:9 

δ) PEEP ςξ 50cmH2O 

ε) FiO2 απυ 21-100% 

ζ) Trigger νμήξ απυ 0,2lpm 

η) Trigger πίεζεξ έςξ 15cm H2O θάης απυ ημ επίπεδμ PEEP 

ηα) Γοαηζζεζία έκανλεξ εθπκμήξ ςξ πμζμζηυ ηεξ μέγηζηεξ νμήξ εηζπκμήξ 

7. Να έπεη εηδηθυ πιήθηνμ πμνήγεζεξ 100% Ο2, πςνίξ κα απαηηείηαη ε αιιαγή ζηε 

νφζμηζε ημο FiO2 θαη κα δηαζέηεη αοηυμαημ πνυγναμμα γηα ηεκ αζθαιή εθηέιεζε ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ακαννυθεζεξ με θάζεηξ πνμμλογυκςζεξ/ μεηαμλογυκςζεξ θαη αοηυμαηε 

ακίπκεοζε ηεξ απμζφκδεζεξ/ επακαζφκδεζεξ ημο αζζεκμφξ με αοηυμαηε 

απεκενγμπμίεζε/ εκενγμπμίεζε ημο ακαπκεοζηήνα. 

8. Να μεηνά θαη κα δηαζέηεη ρεθηαθέξ εκδείλεηξ γηα ηηξ παναθάης παναμέηνμοξ: 

α) Γθπκευμεκμ υγθμ ακαπκμήξ 

β) Γηζπκευμεκμ υγθμ ακαπκμήξ 

γ) Γθπκευμεκμ υγθμ θαηά ιεπηυ  

δ) Γθπκευμεκμ υγθμ θαηά ιεπηυ αοζυνμεηςκ ακαπκμχκ 

ε) οπκυηεηα ακαπκμχκ  

ζη) Υνυκμ εηζπκμήξ 

δ) Λυγμ Ι:Γ 

ε) Πενηεθηηθυηεηα εηζπκευμεκμο μίγμαημξ ζε O2 

ζ) Μεγίζηε, μέζε πίεζε αεναγςγχκ, πίεζε plateau θαη ηειμεθπκεοζηηθή πίεζε 

η) Ακηηζηάζεηξ εηζπκμήξ θαη εθπκμήξ 

ηα) ηαηηθή εκδμηηθυηεηα πκεομυκςκ 

ηβ) Ένγμ ακαπκμήξ αζζεκμφξ θαη ακαπκεοζηήνα 

ηγ) ηαζενά πνυκμο 

ηδ) Δείθηε νεπήξ ακαπκμήξ  

ηε) P0.1 

9. Να δηαζέηεη μπηηθμαθμοζηηθμφξ ζοκαγενμμφξ με νοζμηδυμεκα υνηα γηα ηηξ παναθάης 

παναμέηνμοξ: 

α) Τρειή πίεζε αεναγςγχκ 

β) Τρειυ θαη παμειυ υγθμ θαηά ιεπηυ  

γ) Τρειή θαη παμειή ζογθέκηνςζε O2 
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δ) Τρειυ θαη παμειυ νοζμυ ακαπκμχκ  

ε) Άπκμηα 

Γπίζεξ κα δηαζέηεη θαη ημοξ θάηςζη μπηηθμαθμοζηηθμφξ ζοκαγενμμφξ: 

α) Βιάβε ζοζθεοήξ 

β) Λεηημονγία με μπαηανία με ζοκεπή ρεθηαθή έκδεηλε ζε ιεπηά ημο απμμέκμκημξ 

πνυκμο αοημκμμίαξ 

γ) Υαμειή πίεζε ζηεκ πανμπή μλογυκμο θαη πεπηεζμέκμο αένα 

δ) Απμζφκδεζε ζςιήκςκ αζζεκμφξ 

Να δηαζέηεη μκήμε ζηεκ μπμία κα απμζεθεφμκηαη με πνμκηθή ζεηνά μη ςξ άκς 

ζοκαγενμμί γηα μειιμκηηθή ακαζθυπεζε. 

10. Να δηαζέηεη αοηυμαηε εκενγμπμίεζε εθεδνηθμφ αενηζμμφ ζε πενίπηςζε άπκμηαξ με 

πνμθαζμνηζμέκεξ απυ ημκ ηαηνυ παναμέηνμοξ θαη κα επακένπεηαη αοηυμαηα ζημκ 

οπμζηενηδυμεκμ αενηζμυ αμέζςξ μυιηξ μ αζζεκήξ πνμθαιέζεη κέα ακαπκμή. 

11. Να δηαζέηεη έγπνςμε μζυκε αθήξ, δηαγςκίμο ημοιάπηζημκ 12 ηκηζχκ με ακηπκεοηή 

θςηαφγεηαξ γηα αοηυμαηε νφζμηζε ηεξ θςηεηκυηεηαξ ακάιμγα με ημκ πενηβάιιμκηα 

θςηηζμυ. 

12. Να απεηθμκίδεη ηαοηυπνμκα ηηξ θομαημμμνθέξ πίεζεξ, νμήξ θαη υγθμο ζε ζπέζε με 

ημ πνυκμ, ηα θιεηζηά δηαγνάμμαηα υγθμο/πίεζεξ, νμήξ/υγθμο (loops) θαη υιεξ ηηξ 

παναμέηνμοξ αενηζμμφ.  

13. Να δηαζέηεη μκήμε (trend) 24ςνχκ γηα υιεξ ηηξ ακαπκεοζηηθέξ παναμέηνμοξ, με 

απεηθυκηζε ζε μμνθή γναθεμάηςκ θαη επηιμγή ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ 

απεηθυκηζεξ απυ 1 έςξ 24 χνεξ.  

14. Να δηαζέηεη μκήμε απμζήθεοζεξ ζομβάκηςκ θαη νοζμίζεςκ ημο ηειεοηαίμο 

αζζεκμφξ. Να απμζεθεφεη επίζεξ ζηε μκήμε ημο ηηξ νοζμίζεηξ ημο πνμεγμφμεκμο 

ηνυπμο αενηζμμφ θαη κα επηηνέπεη ηεκ επηζηνμθή ζε αοηυκ με ημ πάηεμα εκυξ 

πιήθηνμο. 

15. Σμ εθπκεοζηηθυ ζφζηεμα ημο ακαπκεοζηήνα (βαιβίδα εθπκμήξ/ PEEP, αηζζεηήναξ 

νμήξ) κα απμζηεηνχκεηαη ζε θιίβακμ αημμφ (αοηυθαοζημ) ζημοξ 134μC. 

16. Με ηεκ εθθίκεζε ημο ακαπκεοζηήνα κα εθηειείηαη αοημμαημπμηεμέκμξ έιεγπμξ 

μνζήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ειεθηνμκηθχκ, ειεθηνηθχκ θαη πκεομαηηθχκ οπμζοζηεμάηςκ 

ημο ακαπκεοζηήνα (έιεγπμξ ζοκαγενμχκ, έιεγπμξ δηαννμχκ, έιεγπμξ ηνμθμδμζίαξ 

θιπ), ηα απμηειέζμαηα ημο μπμίμο κα απμζεθεφμκηαη γηα ακάθιεζε θαη μειιμκηηθή 

ακαζθυπεζε. 

17. Να μεηνά ηεκ ακηίζηαζε θαη ηεκ εκδμηηθυηεηα ημο θοθιχμαημξ αζζεκμφξ θαη κα 

δηαζέηεη αοηυμαηε ακηηζηάζμηζε υγθμο, ιυγς ηεξ μεηνεζείζαξ εκδμηηθυηεηαξ ημο 

θοθιχμαημξ αζζεκμφξ. 

18. Ο ακαπκεοζηήναξ κα δηαζέηεη ειιεκηθυ ιμγηζμηθυ ιεηημονγίαξ θαη κα θαηαηεζεί με 

ηεκ πνμζθμνά πιήνεξ εγπεηνίδημ πνήζεςξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ζηα ειιεκηθά 

ή αγγιηθά. Καηά ηεκ πανάδμζε ζα πνέπεη κα θαηαηεζεί εγπεηνίδημ πνήζεςξ ημο 

θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο μεηαθναζμέκμ μπςζδήπμηε ζηα ειιεκηθά. 

19. Οη πνμζθμνέξ κα ζοκμδεφμκηαη με θφιιμ ζομμυνθςζεξ, με ακαιοηηθέξ παναπμμπέξ 

ακά πανάγναθμ ζε πνςηυηοπα ή επίζεμα ακηίγναθα ηςκ εκηφπςκ ημο 

θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. Αζάθεηεξ θαη αμνηζηίεξ ςξ πνμξ ηηξ παναπμμπέξ γηα 

ηεθμενίςζε, ζοκεπάγμκηαη απυννηρε ηεξ πνμζθμνάξ. Σοπυκ παναπμμπέξ ζε 
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βεβαηχζεηξ ημο θαηαζθεοαζηή, πςνίξ πεναηηένς ηεθμενίςζε, ζα ζεςνμφκηαη 

αμνηζηίεξ θαη δεκ ζα γίκμκηαη απμδεθηέξ.  

20. Ο πνμζθενυμεκμξ ελμπιηζμυξ ζα πνέπεη κα θένεη ζήμακζε CE ζφμθςκα με ηεκ 

Οδεγία 93/42/ΓΟΚ θαη μ θαηαζθεοαζηηθυξ μίθμξ ημο ελμπιηζμμφ ζα πνέπεη κα 

δηαζέηεη πηζημπμίεζε ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ISO 13485 (κα θαηαηεζμφκ ηα 

ζπεηηθά πηζημπμηεηηθά). 

21. Ο ακαπκεοζηήναξ ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα θαιφπηεη ηα θάηςζη ακαγκςνηζμέκα 

δηεζκή πνυηοπα: 

α) IEC 60601-1:2005 (Γεκηθέξ απαηηήζεηξ γηα ηε βαζηθή αζθάιεηα θαη ηεκ 

απαναίηεηε απυδμζε Ιαηνμηεπκμιμγηθμφ Γλμπιηζμμφ) 

β) ISO 80601-2-12:2011 (Γηδηθέξ απαηηήζεηξ γηα ηε βαζηθή αζθάιεηα θαη ηεκ 

απαναίηεηε απυδμζε Ακαπκεοζηήνςκ Γκηαηηθήξ Θεναπείαξ) 

γ) ISO 80601-2-55:2011 (Γηδηθέξ απαηηήζεηξ γηα ηε βαζηθή αζθάιεηα θαη ηεκ 

απαναίηεηε απυδμζε οζθεοχκ Παναθμιμφζεζεξ Ακαπκεοζηηθχκ Αενίςκ) 

δ) Σαληκυμεζε IP21 ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία απυ ηεκ είζμδμ ζηενεχκ 

ζςμαηηδίςκ ή ογνχκ 

22. Ο πνμμεζεοηήξ πνέπεη κα πιενμί ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Τπμονγηθήξ απυθαζεξ 

ΔΤ8δ/Γ.Π. μηθ./1348 πενί «Ανπέξ θαη θαηεοζοκηήνηεξ γναμμέξ μνζήξ πναθηηθήξ 

δηακμμήξ ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ» (ΦΓΚ 32/Β/16.01.2004) θαη κα έπεη 

πηζημπμηεμέκμ ζφζηεμα πμηυηεηαξ θαηά ISO 9001 ή 13485 γηα ηε δηακμμή θα ηεκ 

ηεπκηθή οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ. Γηα ημ ιυγς αοηυ ζηηξ 

πνμζθμνέξ ζα πνέπεη κα οπάνπμοκ ζοκεμμέκα έγθονα πηζημπμηεηηθά 

θμηκμπμηεμέκμο μνγακηζμμφ απυ ηα μπμία κα πνμθφπηεη υηη πιενμφκηαη μη υνμη ηεξ 

πανμφζαξ παναγνάθμο.  

23. Να πανέπεηαη εγγφεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ γηα ημοιάπηζημκ 2 έηε θαη δέζμεοζε 

πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ θαη ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ γηα ημοιάπηζημκ 10 έηε. 

24. Γθπαίδεοζε πνμζςπηθμφ (γηαηνχκ-πεηνηζηχκ θ.ι.π) 

25. Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγγφεζεξ ημ Νμζμθμμείμ δεκ ζα εοζφκεηαη γηα θαμία βιάβε 

ημο υιμο ζογθνμηήμαημξ ,πνμενπυμεκε απυ ηε ζοκήζε θαη μνζή πνήζε ημο θαη δεκ 

ζα επηβανφκεηαη με θακέκα πμζυ γηα ηα ενγαηηθά, ακηαιιαθηηθά οιηθά θ.ι.π. εθηυξ 

ακαιςζίμςκ. 

26. Ο πνμμεζεοηήξ κα πνμζθένεη μπςζδήπμηε θα η πνυγναμμα πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ 

(ενγαζία –ακηαιιαθηηθά)γηα μεηά ηεκ ιήλε ημο πνυκμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ 

,θαζχξ θαη θάιορε ακηαιιαθηηθχκ γηα ημοιάπηζημκ δέθα έηε, με βεβαίςζε ημο 

θαηαζθεοαζηή.   

27. Ο πνμμεζεοηήξ κα δηαζέηεη επανθέξ ημήμα servise ,με πνμζςπηθυ θαηάιιεια 

εθπαηδεομέκμ απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ ,γηα ημ πνμζθενυμεκμ μεπάκεμα. Να 

θαηαηεζμφκ πηζημπμηεηηθά εθπαίδεοζεξ.  
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ΑΞΘΞΜ 8 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

1. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε οπεφζοκε δήιςζε ΣΓΤΔ ζα ζοκηάζζεηαη ακάιμγα με ηε κμμηθή 

μμνθή ηςκ ζομμεηεπμοζχκ επηπεηνήζεςκ ,απυ έθαζημ ανμυδημ πνυζςπμ ή εθπνυζςπμ 

ελμοζημδμηεμέκμ θαηάιιεια γηα ηεκ πνάλε αοηή (με πνμζθυμηζε ακηίζημηπεξ 

ελμοζημδυηεζεξ ),ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 1(αα θαη 1(ββ) ημο άνζνμο 73 

ημοΝ.4412/2016. 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221992] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Μεζνγείσλ 154, Αζήλα Σ.Κ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΛΑΗΟΤ ΦΑΝΘ] 

- Σθλζφωνο: *210-7768601] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *fanilazou@gna-gennimatas.gr]] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gna-

gennimatas.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΤΟ (2)ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΩΝ] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *… ……………………………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[1047/18] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiii: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
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εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσiv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα 

μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xviii

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxix: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι 
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ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxviii κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

*+ Ναι *+ Όχι 
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δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxix
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 



 

  

26 

 

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxxx, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

H 

ζπληάμαζα  

 

 

 

Ο Τπεχζπλνο ηνπ  Γξ. 

Πξνκεζεηψλ 

Η Πξντζηακέλε 

Σκ. Πξνκεζεηψλ 

 O Πξντζηάκελνο 

 Οηθ/θήο Τπνδ\λζεο 

Η Πξντζηακέλε  Γ\θήο  

Γηεχζπλζεο 

   Φ.Λάδνπ Π.Κνπζηνπξήο Γ.Παλαγησηνπνχινπ       Ι. Πηιάηεο  Αξγ.Παπαρξήζηνπ 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν  

Η Σκεκαηάξρεο ηεο Γξακκαηείαο 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΔΚΔΡΗ                                            
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
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viii φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  
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xix Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xx τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxi θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxviii  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxx Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


