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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                Αεήκα: 4/2/2021 

1δ .Ξε ΑΡΡΗΘΖΠ       Αν. πνςη. 3085 
Γ.Λ.Α. «Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ»  
Γζεφεοκζδ Γζμζηδηζηήξ πδνεζίαξ  
πμδζεφεοκζδ Νζημκμιζημφ  
Ριήια  Ξνμιδεεζχκ   
Ξθδνμθμνίεξ: Αθελάκδνα Αβμονυβζακκδ 
Ρδθέθςκμ: 213 2033935 
E-mail: a.agourogianni@gna-gennimatas.gr 
 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 284/20 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ  ΡΖΛ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΑΘΟΝΠΘΝΞΗΘΖΠ 
ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΡΝ ΞΑΘΝΙΝΓΝΑΛΑΡΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΖΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 59.000,00€ (ΞΙΔΝΛ 
ΡΝ ΦΞΑ ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ 
ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (Σαμηλόηεπη 

Ριμή). 

Δίδμξ δζαβςκζζιμφ Ποκμπηζηυξ Γζαβςκζζιυξ 

Θνζηήνζμ Θαηαηφνςζδξ 

Ζ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή 
άπμρδ αάζεζ ηζιήξ πνμζθμνά 

(Σαιδθυηενδ Ρζιή) 

 

Σνυκμξ θήλδξ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ 
                   15/02/2021 

ώπα 13:00 πμ. 

Ζιενμιδκία δδιμζίεοζδξ ζηδκ 
ζζημζεθίδεξ  ΘΖΚΓΖΠ –ΓΗΑΓΔΗΑ-
ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

(www.gna-gennimatas.gr) 

                    04/02/2021 

Ρυπμξ Γζεκένβεζαξ 

ΓΛΑ «Γ. Γεκκδιαηάξ» 

Ραποδνμιζηή Γζεφεοκζδ: Κεζμβείςκ 154, 
Αεήκα Ρ.Θ. 11527 

Ξενζβναθή Θαηδβμνίαξ 

«Ξνμιήεεζα Ηαηνμηεπκμθμβζημφ 
Δλμπθζζιμφ ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο 
Καηνμζημπζηήξ Δλέηαζδξ ημο 
Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ ημο 
Λμζμημιείμο ιε (CPV:33141620) 
 

 

Ξνμτπμθμβζζεείζα Γαπάκδ 
59.000,00€ (πθέμκ ημο ΦΞΑ) ήημζ 
73.160,00 € (ζοιπεν/κμο ΦΞΑ) 

Προς: Οικονομικούς Φορείς 

mailto:a.agourogianni@gna-gennimatas.gr
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Πημείυζη: Νζ ζοιιεηέπμκηεξ εα εζδμπμζδεμφκ εββνάθςξ βζα ημ πνυκμ ηαζ ημ 
ηυπμ απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

 

Έσονηαρ ςπότη:  

1. Ρμ N. 4412/2016 «Γδιυζζεξ ζοιαάζεζξ  Ένβςκ, πνμιδεεζχκ ηαζ 
οπδνεζζχκ» υπςξ ζζπφεζ. 
2. Ρo Λ. 3329/2005 «Eεκζηυ Πφζηδια βείαξ ηαζ Θμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ 
θμζπέξ  δζαηάλεζξ» άνενμ 15, πανάβναθμ 8 (υπςξ ζζπφεζ). 
3. To N. 2889/2001 « Bεθηίςζδ ηαζ Δηζοβπνμκζζιυξ ημο Δεκζημφ 
Ποζηήιαημξ βείαξ  &  άθθεξ δζαηάλεζξ» υπςξ ζζπφεζ. 
4. Tμ ανε. 4 ημο Λ.  4542/2018, ζηδκ  πανάβναθμ Α ηδξ μπμίαξ ακαθένεηαζ  
υηζ «Γζα ηάεε είδμξ  πνμιήεεζαξ, πανμπήξ οπδνεζίαξ, εηηέθεζδξ ένβμο, εηπυκδζδ  
ιεθέηδξ ηαζ πανμπή ηεπκζηχκ  ηαζ θμζπχκ ζοκαθχκ επζζηδιμκζηχκ οπδνεζζχκ, 
ακελανηήηςξ πδβήξ πνδιαημδυηδζδξ, δ έηδμζδ  απυθαζδξ έβηνζζδξ 
ζημπζιυηδηαξ  είκαζ ανιμδζυηδηαξ  ηςκ  ελήξ:  
[…] Γζα  πμζυ  ιέπνζ  δεηαπέκηε  πζθζάδεξ (15.000) εονχ ζοιπενζθαιαακμιέκμο 
Φ.Ξ.Α., ημο Γζμζηδηή έηαζημο, οπαβυιεκμο ζηδ Γ..ΞΔ. θμνέα». 
       […] Γζα  πμζυ  απυ  (15.000) εονχ  ιέπνζ  ζανάκηα  πέκηε πζθζάδεξ 
(45.000,00) εονχ      ζοιπενζθαιαακμιέκμο Φ.Ξ.Α., ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο 
έηαζημο, οπαβυιεκμο ζηδ Γ..ΞΔ. θμνέα.  
[…] Γζα  πμζυ  απυ ζανάκηα πέκηε πζθζάδεξ  (45.000) εονχ   ιέπνζ δζαηυζζεξ 
ηνζάκηα ηέζζενζξ πζθζάδεξ  (234.000) εονχ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Φ.Ξ.Α.,  
ημο Γζμζηδηή ή πμδζμζηδηή  ηδξ ανιυδζαξ Γ..ΞΔ.. 
[…] Γζα  πμζυ  άκς  ηςκ δζαημζίςκ  ηνζάκηα ηεζζάνςκ  πζθζάδςκ (234.000) εονχ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Φ.Ξ.Α., ημο  πμονβείμο βείαξ.» 
Πηδκ πανάβναθμ Β ημο ίδζμο άνενμο ακαθένεηαζ υηζ «Δζδζηυηενα ζε υ,ηζ αθμνά 
ζηδκ πνμιήεεζα οβεζμκμιζημφ οθζημφ, ακαθχζζιμο οθζημφ ηαζ αβαεχκ ή 
οπδνεζζχκ, εκηυξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ έηαζημο θμνέα, δ ανιμδζυηδηα βζα ηδκ 
έβηνζζδ ζημπζιυηδηαξ, ακελανηήηςξ πμζμφ, ακήηεζ ζημ Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ 
έηαζημο, οπαβυιεκμο ζηδ Γ..ΞΔ., θμνέα, ηαζ ζημκ Γζμζηδηή ή πμδζμζηδηή ηδξ 
ανιυδζαξ ΞΔ βζα ημοξ θμνείξ ηδξ Ξνςημαάειζαξ.» 
5.  ηδκ οπ’. ανζε. πνςη. 57/18-12-2018 απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμφθζμο ημο 
Λμζμημιείμο (ακανηδηέα ζημ δζαδίηηομ ιε ΑΓΑ:ΤΔΕ04690ΥΛ-Γ06) ιε ηδκ μπμία 
εβηνίεδηε μ οπμααθθυιεκμξ πίκαηαξ πνμβναιιαηζζιμφ, ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 
38.293.242,05 € πθέμκ ΦΞΑ, ήημζ 46.094.914,98 € ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΞΑ, μ 
μπμίμξ αθμνά ζηζξ ζοιαάζεζξ ανιμδζυηδηαξ ημο Λμζμημιείμο ιαξ, ςξ ακαεέημοζαξ 
ανπήξ βζα ημ έημξ 2019. Πημκ εκ θυβς πίκαηα έπεζ εκηαπεεί δ «Ξνμιήεεζα 
Ηαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ, ήημζ 2 ηιπ ζηαειχκ επελενβαζίαξ ζζημπαεμθμβζηχκ 
παναζηεοαζιάηςκ ηαζ 3 ηιπ εαθάιςκ αζθαθείαξ βζα ηδκ θφθαλδ ζζημπαεμθμβζηχκ 
παναζηεοαζιάηςκ ιε απαβςβυ ζφζηδια ελαενζζιμφ (ventilated safety cabinets) 
ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο Καηνμζημπζηήξ ελέηαζδξ ημο  Ξαεμθμβμακαημιζημφ 
Ριήιαημξ ημο Γ.Λ.Α. «Γ. ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ (CPV:33141620)» πνμτπμθμβζζεείζαξ 
δαπάκδξ 59.000,00€ πθέμκ ΦΞΑ, ήημζ 73.160,00€ € ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΞΑ. 
6.  ηδκ οπ’ ανζει. 2/25-02-2020 (Θέια 4μ) απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο 
ημο Λμζμημιείμο «Ππεηζηά ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ βζα ηδκ πνμιήεεζα εζδχκ ηαζ 
ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο Λμζμημιείμο» 
(ακανηδιέκδ ζημκ ζζηυημπμ ΓΗΑΓΔΗΑ ιε ΑΓΑ: 64Ο74690ΥΛ-3ΗΖ), ιε ηδκ μπμία 
εβηνίεδηε δ πανάηαζδ ημο ήδδ εβηεηνζιέκμο ιε ηζξ οπ’ ανζει. 57/18-12-2018 
(ΘΔΚΑ 26μ) ηαζ 18/17-4-2019 (Θέια ΔΖΓ 1μ) απμθάζεζξ Γ.Π. πνμδβμφιεκμο 
πίκαηα πνμβναιιαηζζιμφ, μ μπμίμξ αθμνά ζηζξ ζοιαάζεζξ ανιμδζυηδηαξ ημο 
Λμζμημιείμο, ςξ ακαεέημοζαξ ανπήξ βζα ηδκ πνμιήεεζα εζδχκ ηαζ ηδκ πανμπή 
οπδνεζζχκ βζα ημ έημξ 2019 έςξ ημοθάπζζημκ ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ έβηνζζδ ημο κέμο 
Ξίκαηα πνμβναιιαηζζιμφ ζοιαάζεςκ ανιμδζυηδηαξ ημο Λμζμημιείμο, ςξ 
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ακαεέημοζαξ ανπήξ, βζα ηδκ πνμιήεεζα εζδχκ ηαζ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ βζα ημ 
έημξ 2020, 
7. ηδκ οπ’. ανζε. πνςη.10δ/14-5-2020 απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμφθζμο ημο 

Λμζμημιείμο (ακανηδηέα ζημ δζαδίηηομ ιε ΑΓΑ:6ΥΥΡ4690ΥΛ-Ξ54)  ιε ηδκ 
μπμία, ιεηαλφ άθθςκ, εβηνίεδηε: 
- Ρμ αίηδια πνμιήεεζαξ ημο ακαθενυιεκμο ζηδκ εζζήβδζδ ηδξ Γζεφεοκζδξ 
Ρεπκζηήξ πδνεζίαξ κέμο ζφβπνμκμο ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ζημ πχνμ 
ημο Δνβαζηδνίμο Καηνμζημπζηήξ ελέηαζδξ» ημο Ξαεμθμβμακαημιζημφ 
Ριήιαημξ ημο Λμζμημιείμο, πνμτπμθμβζζεείζαξ ζοκμθζηήξ δαπάκδξ 
59.000,00€ πθέμκ ΦΞΑ 24% βζα ηδκ πνμιήεεζα ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ 
(ήημζ 2 ηιπ ζηαειχκ επελενβαζίαξ ζζημπαεμθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ ηαζ 3 
ηιπ εαθάιςκ αζθαθείαξ βζα ηδκ θφθαλδ ζζημπαεμθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ 
ιε απαβςβυ ζφζηδια ελαενζζιμφ (ventilated safety cabinets), βζα ηδκ εφνοειδ 
ηαζ αζθαθή θεζημονβία ημο πχνμο ημο Δνβαζηδνίμο Καηνμζημπζηήξ ελέηαζδξ 
ηςκ παναζηεοαζιάηςκ ηαζ εκ βέκεζ ημο Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ, 
ζφιθςκα ηαζ ιε ηδκ εζζήβδζδ.       

   8. ηδκ οπ’. ανζε. πνςη. 22500/22-9-2020  απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ημο 
Λμζμημιείμο (ακανηδηέα ζημ δζαδίηηομ ιε ΑΓΑ:66ΜΙ4690ΥΛ-ΘΘ2) ιε ηδκ 
μπμία μνίζηδηε επζηνμπή ζφκηαλδξ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα 
ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο Καηνμζημπζηήξ 
ελέηαζδξ ημο Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ ημο Λμζμημιείμο. 

9. ηδκ αν. 33δ/29-12-2020/ε.32μ Απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ημο 
Λμζμημιείμο (ακανηδηέα ζημ δζαδίηηομ ιε ΑΓΑ: ΤΓ5Ν4690ΥΛ-1Τ0) ζφιθςκα ιε 
ηδκ μπμία, ιεηαλφ άθθςκ, εβηνίεδηακ: 

1) Ρμ οπ΄ανζει. 25001/13-10-2020 (Ν.Δ.) πναηηζηυ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ  
βζα ηδκ πνμιήεεζα ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο 
Καηνμζημπζηήξ ελέηαζδξ ημο Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ ημο 
Λμζμημιείμο, πμο ηαηαηέεδηε απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή, ηνμπμπμζδιέκμ ςξ 
ελήξ: Πημ ΘΔΦ. Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΙΑΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΗΑ 
ΦΙΑΜΖ ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ ΚΔ ΑΞΑΓΥΓΝ ΠΠΡΖΚΑ 
ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ ΡΔΚ. ΡΟΗΑ (3), ζημοξ «ΔΗΓΗΘΝΠ ΝΟΝΠ» πανάβναθμξ 9 κα 
ακαβνάθεηαζ: «Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα εββοδεεί ηδκ ηαθή θεζημονβία 
ημο ιδπακήιαημξ βζα πέκηε (5) ημοθάπζζημκ πνυκζα απυ ηδκ πανάδμζή ημο 
ηαηά ημοξ υνμοξ ηδξ Γζαηήνολδξ ηαζ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ςξ ηαζ ηδκ 
ελαζθάθζζδ δζάεεζδξ ακηαθθαηηζηχκ βζα δέηα (10) ημοθάπζζημκ ζοκμθζηά έηδ, 
απυ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο ………ηθπ», ακηί ημο «….βζα ηνία (3) 
ημοθάπζζημκ πνυκζα…», υπςξ ακαθένεηαζ ζε αοηήκ. 

 
2) Ιυβς εζδζηχκ ζοκεδηχκ ημο Ξαεμθμβμκαημιζημφ Ριήιαημξ, ηδκ δζεκένβεζα 
Ποκμπηζημφ Κεζμδμηζημφ Γζαβςκζζιμφ βζα ηδκ πνμιήεεζα ζαηνμηεπκμθμβζημφ 
ελμπθζζιμφ ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο Καηνμζημπζηήξ ελέηαζδξ ημο 
Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ ημο Λμζμημιείμο (ήημζ 2 ηιπ. Πηαειχκ 
επελενβαζίαξ ζζημπαεμθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ ηαζ 3 ηιπ. Θαθάιςκ 
αζθαθείαξ βζα θφθαλδ ζζημπαεμθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ ιε απαβςβυ 
ζφζηδια ελαενζζιμφ ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο Καηνμζημπζηήξ ελέηαζδξ ημο 
Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ), ιε CPV:33141620, ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ 
ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ, αάζεζ ηζιήξ πνμζθμνά 
(παιδθυηενδ ηζιή), πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ 59.000,00€ πθέμκ ΦΞΑ 24%, 
ήημζ 73.160,00€ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΞΑ 24%, ιε δδιμζίεοζδ ημο 
δζαβςκζζιμφ ζηζξ ζζημζεθίδεξ  ΘΖΚΓΖΠ ηαζ ΓΗΑΓΔΗΑ. 
 
 
3) Ρδκ ηάθορδ ηδξ δαπάκδξ απυ ημκ ηαηηζηυ Ξνμτπμθμβζζιυ ημο 
Λμζμημιείμο, ζφιθςκα ιε ηδκ οπ΄ανζει. 1300/23-10-2020 Απυθαζδ 
Ακάθδρδξ πμπνέςζδξ (ΑΓΑ: ΤΙ804690ΥΛ-23Δ). 
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4) Δλμοζζμδμηεί ημκ Γζμζηδηή ημο Λμζμημιείμο κα πνμαεί ζηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ 
ανιυδζςκ επζηνμπχκ δζεκένβεζαξ ηςκ δζαβςκζζιχκ.  

10. ηζξ ακάβηεξ ημο Λμζμημιείμο. 
 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 
 

           Ποκμπηζηυ δζαβςκζζιυ ιε ηαηάεεζδ βναπηχκ ηαζ ζθναβζζιέκςκ πνμζθμνχκ, βζα 
ηδκ πνμιήεεζα Ηαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ζημ πχνμ ημο Δνβαζηδνίμο 
Καηνμζημπζηήξ Δλέηαζδξ ημο Ξαεμθμβμακαημιζημφ Ριήιαημξ ημο Λμζμημιείμο ιε 
CPV:33141620», ζοκμθζηή πνμτπμθμβζζεείζα δαπάκδ 59.000,00€ ιδ 
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ακαθμβμφκημξ ΦΞΑ, ήημζ 73.160,00€ 
ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ακαθμβμφκημξ ΦΞΑ ηαζ ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ 
ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ αάζεζ ηζιήξ πνμζθμνά (Σαμηλόηεπη Ριμή). 

 
 

                                                   ΑΟΘΟΝ 1 
ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ 

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζημ δζαβςκζζιυ έπμοκ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα ή εκχζεζξ 
/ ημζκμπναλίεξ αοηχκ ή ζοκεηαζνζζιμί πμο πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηδξ Γζαηήνολδξ. 

1. Νζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ ιέζα ζε ζθναβζζιέκμ (ηφνζμ) θάηεθμ, ιε δομ 
ακηίηοπα,  ζημκ μπμίμ  πνέπεζ κα ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ: 
 α. Ζ θέλδ «πνμζθμνά» ιε ηεθαθαία βνάιιαηα. 
 α. Ζ επςκοιία ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ. 
 β. Ν ανζειυξ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ μ ηίηθμξ αοηήξ. 
 δ. Ζ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ. 
 ε. Ρα ζημζπεία ημο απμζημθέα (μζημκμιζημφ θμνέα). 
Δκηυξ ημο ακςηένς θαηέθμο εα πενζθαιαάκμκηαζ ηνεζξ (3) λεπςνζζημί 
ζθναβζζιέκμζ (οπμ)θάηεθμζ, ιε ηδκ έκδεζλδ «Γζηαζμθμβδηζηά Ποιιεημπήξ», 
«Ρεπκζηή Ξνμζθμνά» ηαζ «Νζημκμιζηή Ξνμζθμνά», ακηίζημζπα. Δηηυξ απυ ηζξ 
ακηίζημζπεξ εκδείλεζξ ηαζ μζ ηνεζξ (3) εκ θυβς (οπμ)θάηεθμζ εα πνέπεζ κα 
ακαθένμοκ ηα ζημζπεία ηςκ παναπάκς παναβνάθςκ 1 α,1α,1β,1δ ηαζ 1ε.  

2. Ζ οπμαμθή ηςκ πνμζθμνχκ εα βίκεηαζ ζημ Ξνςηυημθθμ ημο Λμζμημιείμο. 
Ξνμζθμνέξ πμο ηαηαηίεεκηαζ ζηδκ πδνεζία εηπνυεεζια, εα επζζηνέθμκηαζ 
δίπςξ κα απμζθναβζζεμφκ. 

3. Νζ θεπημιένεζεξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ έπμοκ, αάζεζ άνενμο 111, παν. 18, 
Λ.4497, ςξ ελήξ: 
Ζ απμζθνάβζζδ ημο θαηέθμο ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηεπκζηχκ ηαζ 
μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ εα πναβιαημπμζδεεί ζε ιζα ή δομ ζοκεδνζάζεζξ ηαηά ηδκ 
ηνίζδ ηδξ επζηνμπήξ.  

4. Ρα απμηεθέζιαηα ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ επζηονχκμκηαζ ιε ιία απυθαζδ ημο 
απμθαζκυιεκμο μνβάκμο ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, δ μπμία ημζκμπμζείηαζ ιε 
επζιέθεζα αοηήξ ζημοξ πνμζθένμκηεξ. Θαηά ηδξ ακςηένς απυθαζδξ πςνεί 
έκζηαζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 107,παν.33 ημο Λ. 4497. 

5. Πφιθςκα ιε ημκ κ.4412 άνενμ 102, δ οπδνεζία δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ 
απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ 
πνμζθενμιέκςκ ηζιχκ, μζ δε οπμρήθζμζ ακάδμπμζ οπμπνεμφκηαζ κα πανέπμοκ 
αοηά εκηυξ πνμεεζιίαξ επηά (7) ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ διένα πμο αοηά εα 
γδηδεμφκ. Ζ εοεφκδ υιςξ βζα ηδκ αηνίαεζα ηςκ ακαθενμιέκςκ αανφκεζ 
απμηθεζζηζηά ημκ ακάδμπμ. 

6. Ζ ακαεέημοζα ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο 
μνβάκμο, ιαηαίςζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, ζφιθςκα ιε 
ηα πνμαθεπυιεκα ζημ άνενμ 106 ημο Λ. 4412/16. 

7.  Ακ ζηδκ πνμζθμνά ή ζηδκ αίηδζδ ζοιιεημπήξ οπάνπεζ μπμζαδήπμηε πνμζεήηδ ή 
δζυνεςζδ, αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ ηαζ ιμκμβναιιέκδ απυ ημκ 
ζοκηάηηδ, ημ δε ανιυδζμ υνβακμ παναθααήξ ηαζ απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ 
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ηαζ αζηήζεςκ ζοιιεημπήξ, ηαηά ημκ έθεβπμ, ιμκμβνάθεζ δε ηαζ ζθναβίγεζ ηδκ 
ηοπυκ δζυνεςζδ ή πνμζεήηδ. 

8.   Νζ πνμζθμνέξ ηαζ ημ Ροπμπμζδιέκμ Έκηοπμ πεφεοκδξ Γήθςζδξ εα 
οπμβνάθμκηαζ ηαζ ιμκμβνάθμκηαζ ακά θφθθμ απυ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα ή ζε 
πενίπηςζδ κμιζηχκ πνμζχπςκ απυ ημ κυιζιμ εηπνυζςπμ αοηχκ. 

9.   Νζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ δζαβςκζζιυ εα οπμαάθθμοκ πνμζθμνά βζα ηδκ εκ θυβς 
οπδνεζία  πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηδ δζαηήνολδ. Νζ ηζιέξ ηςκ πνμζθμνχκ εα 
εηθνάγμκηαζ ζε εονχ (€) ηαζ δεκ εα  οπενααίκμοκ  ηδκ ηζιή  ημο παναηδνδηδνίμο 
ηζιχκ (εθυζμκ οπάνπεζ) ηαεχξ  ηαζ ηδκ ηεθεοηαία παιδθυηενδ  ηζιή ιε ηδκ μπμία  
πανέπμκηακ  ζημ Λμζμημιείμο μζ πνμξ πανμπή οπδνεζίεξ. Πηδκ πνμζθενυιεκδ 
ηζιή εα πενζθαιαάκμκηαζ μζ ηοπυκ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ 
επζαάνοκζδ εηηυξ ΦΞΑ. Απυ ηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά πνέπεζ κα πνμηφπηεζ 
ζαθχξ δ ηζιή ιμκάδαξ βζα ηάεε πνμζθενυιεκδ οπδνεζία. Δίδμξ πμο 
αλζμθμβήεδηε ηαηά ηδκ Ρεπκζηή Ξνμζθμνά ηαζ δεκ ακαθένεηαζ ζηδκ Νζημκμιζηή 
Ξνμζθμνά ή ακαθένεηαζ πςνίξ ηζιή, εεςνείηαζ υηζ πνμζθένεηαζ ιε ιδδεκζηή αλία. 
Ξνμζθμνέξ ζηζξ μπμίεξ δεκ πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα δ πνμζθενυιεκδ ηζιή ή πμο 
εέημοκ υνμ ακαπνμζανιμβήξ ηδξ ηζιήξ, απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.  

10.  Κεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ, δ ακαεέημοζα ανπή εζδμπμζεί εββνάθςξ 
ημκ πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ (πνμζςνζκυ 
ακάδμπμ), κα οπμαάθεζ, εκηυξ πνμεεζιίαξ δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ 
ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ ζε αοηυκ, ηα απμδεζηηζηά έββναθα 
κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ηα πνςηυηοπα ή ακηίβναθα πμο εηδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ημ 
κ.4497 άνενμ 111,παν.19  

11. Θαηά ηδ δζεκένβεζα ημο δζαβςκζζιμφ δζηαζμφκηαζ κα πανίζηακηαζ μζ 
πνμζθένμκηεξ ζημ δζαβςκζζιυ ή  μζ κυιζιμζ εηπνυζςπμζ αοηχκ, πμο απαναίηδηα 
εα πνέπεζ κα έπμοκ κυιζιμ παναζηαηζηυ  εηπνμζχπδζδξ. 

12. Γζα ηάεε εέια πμο δεκ ακαθένεηαζ νδηχξ ζηδ δζαηήνολδ, ζζπφεζ δ ηείιεκδ 
Λμιμεεζία. 

13. Πε πενίπηςζδ φπανλδξ ζζυηζιςκ /ζζμδφκαιςκ πνμζθμνχκ, ζζπφμοκ ηα 
μνζγυιεκα ζημ άνενμ 90 παν 1   Λ.4412/2016. 

14. Νζ ηζιέξ είκαζ δεζιεοηζηέξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ. 
15. Δββοδηζηή επζζημθή ζοιιεημπήξ δεκ απαζηείηαζ ηαηά ημ άνενμ 72 ημο κ.4412. 

Κε ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, μ πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ ζηδκ έηδμζδ 
εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ, ίζδ ιε ημ 5% ηδξ ζοιααηζηήξ αλίαξ, πςνίξ 
κα οπμθμβίγεηαζ μ ΦΞΑ.   

16. Γζα ηάεε εέια πμο δεκ ακαθένεηαζ νδηχξ ζηδ δζαηήνολδ, ζζπφεζ δ ηείιεκδ 
Λμιμεεζία. 

17. Ρμ κμζμημιείμ δε δεζιεφεηαζ βζα ηδκ ηεθζηή ακάεεζδ ηαζ δζηαζμφηαζ κα ηδκ 
ακαεέζεζ ή υπζ, κα ιαηαζχζεζ ή κα ακααάθεζ ή κα επακαθάαεζ ηδ ζπεηζηή 
δζαδζηαζία, πςνίξ μοδειία οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ αιμζαήξ ή απμγδιίςζδξ ζημοξ 
ζοιιεηέπμκηεξ. 

18.  Ν πνμζθένμκηεξ, εθυζμκ δεκ αζηήζμοκ ειπνμεέζιςξ έκζηαζδ ηαηά ηδξ 
πανμφζαξ Γζαηήνολδξ ή αοηή έπεζ απμννζθεεί, εεςνείηαζ υηζ απμδέπμκηαζ πθήνςξ 
ηαζ ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ ηαζ δεκ δφκαηαζ ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ 
ή ιε μπμζμκδήπμηε άθθμ ηνυπμ κα απμηνμφζμοκ, εοεέςξ ή ειιέζςξ, ημοξ υνμοξ 
αοημφξ. 

19. Oζ πνμζθμνέξ  ηαζ ηα πενζθαιαακυιεκα   ζε αοηέξ  ζημζπεία (ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ 
απμδεζηηζηά έββναθα άνενμ 107 παν.4 ημο Λυιμο 4497/2017)  ζοκηάζζμκηαζ 
ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ή ζοκμδεφμκηαζ  απυ επίζδιδ ιεηάθναζή ημοξ  ζηδκ 
εθθδκζηή βθχζζα. Πηα αθθμδαπά δδιυζζα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά  
εθανιυγεηαζ δ Ποκεήηδ ηδξ Σάβδξ  ηδξ 5δξ.10.1961 πμο ηονχεδηε  ιε ημ Λυιμ 
1497/1984 (Α΄’188). Δπζηνέπεηαζ  δ ηαηάεεζδ  μπμζμοδήπμηε δδιυζζμο έββναθμο 
ηαζ δζηαζμθμβδηζημφ πμο αθμνά αθθμδαπή επζπείνδζδ ιε ηδκ ιμνθή 
επζηονςιέκδξ θςημηοπίαξ πνμενπυιεκδξ είηε απυ ημ κυιζιμ επζηονςιέκμ 
έββναθμ  απυ ημ ανιυδζμ Ξνμλεκείμ ηδξ πχναξ  ημο πνμζθένμκημξ, είηε απυ  
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πνςηυηοπμ έββναθμ ιε ηδκ  ζθναβίδα «Apostile» ζφιθςκα ιε ηδκ ζοκεήηδ ηδξ 
Σάβδξ  ηδξ 05-10-61. Ζ επζηφνςζδ αοηή  πνέπεζ κα έπεζ βίκεζ απυ δζηδβυνμ ηαηά 
ηδκ έκκμζα ηςκ άνενςκ 454 ημο Θ.Ξ.Γ. ηαζ  53 ημο  Θχδζηα  πενί Γζηδβμνχκ. 
Δζδζηά ηα αθθμδαπά ζδζςηζηά έββναθα  ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηάθναζή ημοξ ζηδκ 
εθθδκζηή βθχζζα επζηονςιέκδ  είηε  απυ πνυζςπμ ανιυδζμ ηαηά  ηζξ δζαηάλεζξ 
ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ είηε απυ πνυζςπμ ηαηά  κυιμ ανιυδζμ  ηδξ πχναξ  ζηδκ 
μπμία έπεζ  ζοκηαεεί  ημ έββναθμ ( άνενμ 92 παν. 4 Λ.4412/16) υπςξ ζζπφεζ. 

20.Νζ υνμζ ημο δζαβςκζζιμφ, υπςξ ακαβνάθμκηαζ ζηδ Γζαηήνολδ  ηαεμνίγμοκ ηζξ 
επζιένμοξ οπμπνεχζεζξ ηςκ δζαβςκζγμιέκςκ-οπμρδθίςκ. Γζα εέιαηα ιδ 
θεπημιενχξ ακαθενυιεκα ζηδκ Γζαηήνολδ, ζζπφμοκ ηα ηαεμνζγυιεκα ηυζμ απυ 
ημ ζζπφμκ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ πενί Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ (κμιμεεηήιαηα, .Α. 
Θ..Α. ηθπ.) υζμ ηαζ απυ ηδκ θμζπή κμιμεεζία πμο δζέπεζ ηδ δζαδζηαζία 
οθμπμίδζδξ πνμιδεεζχκ ηαζ θεζημονβίαξ ημο ΔΠ υπςξ ζζπφεζ ηάεε θμνά. 
Θεςνείηαζ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ δζαβςκζζιυ βκςνίγμοκ ημ ζφκμθμ ημο 
πνμακαθενυιεκμο πθαζζίμο ηαζ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα επζηαθεζημφκ άβκμζά ημο. 
 

                ΑΟΘΟΝ 2   
                      ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 
1.Ζ ελυθθδζδ ηίηθςκ πθδνςιήξ ή δ είζπναλδ απαζηήζεςκ απυ ημ Γδιυζζμ ηαζ ηα 

Λ.Ξ.Γ.Γ (ηζιμθυβζα, δεθηία απμζημθήξ, απμδεζηηζηά θμνμθμβζηήξ ηαζ 
αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ, πνςηυημθθα μνζζηζηήξ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ 
παναθααήξ η.θπ.) ηαεμνίγμκηαζ απυ ημ άνενμ 200, Λ.4412/2016 ηαζ ηδκ 
ζζπφμοζα κμιμεεζία.  

2.Ζ πθδνςιή ημο ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ 
κυιζιςκ παναζηαηζηχκ ηαζ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ 
ημο άνενμο 200 παν. 5 ημο κ. 4412/2016, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμο 
δζηαζμθμβδηζημφ πμο ηοπυκ ήεεθε γδηδεεί απυ ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ πμο 
δζεκενβμφκ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πθδνςιή.  

3.Θναηήζεζξ: 
 1)Θνάηδζδ 0,07% δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ πνμ 
θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ ηδξ ανπζηήξ, ηαεχξ ηαζ ηάεε ζοιπθδνςιαηζηήξ ζφιααζδξ 
οπέν ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ επζαάθθεηαζ (άνενμ 
4, Λ.4412/2016  υπςξ ζζπφεζ). 
 2)Σανηυζδιμ 3% επί ηδξ ηνάηδζδξ ηδξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ηαζ ΝΓΑ 20% επί ηδξ 
ηνάηδζδξ ημο πανημζήιμο. 
 3) Θνάηδζδ 0,06% δ μπμία οπμθμβίγεηαζ επί ηδξ ζοκμθζηήξ αλίαξ ηάεε ανπζηήξ, 
ηνμπμπμζδηζηήξ ή ζοιπθδνςιαηζηήξ  ζφιααζδξ, πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ, 
οπέν ηδξ Ανπήξ Δλέηαζδξ Ξνμδζηαζηζηχκ Ξνμζθοβχκ (ΦΔΘ 969/η. 
Β’/22.03.2017). 
 4) Σανηυζδιμ 3% επί ηδξ ηνάηδζδξ ηδξ Α.Δ.Ξ.Ξ. ηαζ ΝΓΑ 20% επί ηδξ 
ηνάηδζδξ ημο πανημζήιμο. 
 5) Θνάηδζδ 2% οπέν Τοπζηήξ βείαξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 3, ημο Λ. 
3580/2007. 
 6) Δπίζδξ, μ  ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ ιε ιεηαθμνζηά, γοβζζηζηά, εηθμνηςηζηά 
ηαζ θμζπά  έλμδα ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζοκυθμο ηςκ οπδνεζζχκ  ηαζ ιε 
υθεξ ηζξ κυιζιεξ   ηναηήζεζξ ή εζζθμνέξ 
 7) Ν Φ.Ξ.Α. αανφκεζ ημ Λμζμημιείμ.   

 8)Όθεξ μζ ηναηήζεζξ  οπμθμβίγμκηαζ  επί  ηδξ ηαεανήξ  αλίαξ, πςνίξ ΦΞΑ. 

 9) 4% επί ηδξ ηαεανήξ αλίαξ ηςκ εζδχκ. 
        (υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ). 

                                             
                                               ΑΟΘΟΝ 3 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
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Ζ Γζαηήνολδ ηαηαπςνήεδηε ζημ Θεκηνζηυ Ζθεηηνμκζηυ Κδηνχμ Γδιμζίςκ 
Ποιαάζεςκ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ Λ.4412/16. Δπζπνυζεεηα έπεζ 
ακανηδεεί  ζημκ ζζηυημπμ ΓΗΑΓΔΗΑ  καθώρ  και  ζηην ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).     
                                    

                                           ΑΟΘΟΝ 4 
                          ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Νζ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ υπςξ μνίγεζ μ 
Λ.4412/2016(άνενμ 97,παν.4), βζα πνμκζηυ δζάζηδια δχδεηα (12) ιδκχκ, 
πνμεεζιία πμο ανπίγεζ απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.  
2. Ξνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενυιεκμο 
πνυκμο απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. 
3. Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ δφκαηαζ κα παναηαεεί υπςξ μνίγεζ μ Λ.4412/2016 
(άνενμ 97,παν.4). 
4. Ακαημίκςζδ επζθμβήξ ακαδυπμο ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζζπφμξ 
ηδξ πνμζθμνάξ, δεζιεφεζ υιςξ ημ δζαβςκζγυιεκμ, ιυκμ εθυζμκ αοηυξ ημ 
απμδεπεεί.   
                                               
                                                  ΑΟΘΟΝ 5 

                     ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ  

Πφιθςκα ιε ημκ Λ.4412 άνενμ 103, μ «πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ» οπμπνεμφηαζ κα 
οπμαάθεζ, εκηυξ πνμεεζιίαξ (10) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ 
έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, ηα πνςηυηοπα ή ηα θςημακηίβναθα πμο εηδίδμκηαζ, 
(ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Άνενμο 1 ημο Λ.4250/2014), ηςκ ηάηςεζ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ : 
 
Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ 

Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ζζπφμοζεξ ηαηά ηδκ διένα 
απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηυζμ βζα ηδ ηφνζα αζθάθζζδ, υζμ ηαζ ηδκ 
επζημονζηή αζθάθζζδ.  

Γ) Βεβαίυζη ηδξ ανιυδζαξ ηαηά πενίπηςζδ δζμζηδηζηήξ ή δζηαζηζηήξ ανπήξ, απυ 
ηδκ μπμία κα πνμηφπημοκ μζ ηοπυκ ιεηααμθέξ, πμο έπμοκ επέθεεζ ζημ κμιζηυ 
πνυζςπμ ηαζ ηα υνβακα δζμίηδζδξ αοημφ. 

Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έηδμζδξ ημοθάπζζημκ ημο ηεθεοηαίμο 
ηνζιήκμο, πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς έββναθδξ εζδμπμίδζδξ, απυ ημ 
μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ έπμοκ ηαηαδζηαζεεί ιε αιεηάηθδηδ δζηαζηζηή 
απυθαζδ βζα: 
1) Ποιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ 
απυθαζδξ –πθαίζζμ 2008/841/ΓΔ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 24δξ Νηηςανίμο 2008, βζα 
ηδ ηαηαπμθέιδζδ ημο μνβακςιέκμο εβηθήιαημξ. 
2) Γςνμδμηία, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ακηίζημζπα ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφιααζδξ πενί 
ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ δζαθεμνάξ ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ 
Δονςπασηχκ Θμζκμηήηςκ ή ηςκ Θναηχκ – ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ ηαζ ζηδ πανάβναθμ 
1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2003/568/ΓΔ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 22αξ 
Ημοθίμο 2003, βζα ηδ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα, ηαεχξ 
ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδ ηείιεκδ κμιμεεζία ή ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο μζημκμιζημφ 
θμνέα 
3) Απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ 
πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Θμζκμηήηςκ, υπςξ 
ηονχεδηε ιε ημ Λ.2803/2000. 
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4) Ρνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ 
δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ 3 ηδξ απυθαζδξ –
πθαίζζμ 2002/475/ΓΔ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 13δξ Ημοκίμο 2002, βζα ηδκ 
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ ή δεζηή αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα 
δζάπναλδξ εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ 
5) Λμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ 
ηνμιμηναηίαξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ μδδβίαξ 2005/60/EK ημο 
Ποιαμοθίμο ηδξ 26δξ Νηηςανίμο 2005, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ πνδζζιμπμίδζδξ 
ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ 
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, δ μπμία εκζςιαηχεδηε 
ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ Λ. 3691/2008. 
6) Ξαζδζηή Δνβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ 
άνενμ 2 ηδξ Νδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ηδξ 
Ποιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ 
ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 
ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔ ημο Ποιαμοθίμο, δ μπμία 
εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ Λ. 4198/2013. 
Ζ οπμπνέςζδ απμηθεζζιμφ μζημκμιζημφ θμνέα εθανιυγεηαζ επίζδξ υηακ ημ 

πνυζςπμ εζξ αάνμξ ημο μπμίμο εηδυεδηε ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ είκαζ 

ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ μνβάκμο ημο εκ θυβς 

μζημκμιζημφ θμνέα ή έπεζ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο 

ζε αοηυ.  

πυπνεμζ ζηδκ πνμζηυιζζδ πμζκζημφ ιδηνχμο ή άθθμ ζζμδφκαιμ έββναθμ 

ανιυδζαξ δζμζηδηζηήξ ή δζηαζηζηήξ ανπήξ είκαζ: 

 θοζζηά πνυζςπα 
 μιυννοειμζ εηαίνμζ ηαζ δζαπεζνζζηέξ Ν.Δ. ηαζ Δ.Δ. 
 δζαπεζνζζηέξ Δ.Ξ.Δ. 
 Ξνυεδνμξ ηαζ  Γζεοεφκςκ Πφιαμοθμξ βζα Α.Δ. 
 Ξνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο ημο Ποκεηαζνζζιμφ 
Πε ηάεε άθθδ πενίπηςζδ κμιζημφ πνμζχπμο, μζ κυιζιμζ εηπνυζςπμί ημο. 

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έηδμζδξ ημο 

ηεθεοηαίμο ελαιήκμο πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ απυ 

ηδκ Ακαεέημοζα, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ μ οπμρήθζμξ Ξνμιδεεοηήξ: 

 δεκ ηεθεί ζε ηαηάζηαζδ πηχπεοζδξ 
 δεκ ηεθεί ζε δζαδζηαζία ηήνολδξ ζε πηχπεοζδ 

ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο. 

Ε) Όηακ μζ πνμζθένμκηεξ δεκ εα ηαηαζηεοάζμοκ μζ ίδζμζ ημ ηεθζηυ πνμσυκ ζε 

δζηή ημοξ επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα, δήλυζη πμο εα δδθχκμοκ ηδκ 

επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα ζηδκ μπμία εα ηαηαζηεοαζηεί ημ πνμζθενυιεκμ πνμσυκ 

ηαζ ημκ ηυπμ εβηαηάζηαζήξ ηδξ. 

Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήιακζδξ CE (μδδβία 93/42/ΔΝΘ), χζηε κα ζηακμπμζμφκηαζ 

μζ ακηίζημζπεξ απαζηήζεζξ ηςκ ζπεηζηχκ μδδβζχκ ηδξ Δ.Δ.  

Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη βζα ηδκ οπμαμθή ηδξ πνμζθμνάξ ή ηδξ αίηδζδξ 

ζοιιεημπήξ, εθυζμκ οπμαάθθεηαζ απυ ηνίημ. 

     Ρα ακςηένς δζηαζμθμβδηζηά πνμζημιίγμκηαζ ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, μ μπμίμξ 

παναδίδεηαζ ειπνυεεζια ζημ ανιυδζμ υνβακμ αλζμθυβδζδξ. 
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     Ακ δεκ πνμζημιζζεμφκ ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά ή οπάνλμοκ εθθείρεζξ ζε 

αοηά πμο οπμαθήεδηακ, πανέπεηαζ πνμεεζιία ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ κα ηα 

πνμζημιίζεζ ή κα ηα ζοιπθδνχζεζ εκηυξ επηά (7) διενχκ απυ ηδ ημζκμπμίδζδ 

ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ ζε αοηυκ. Ζ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί κα 

παναηείκεζ ηδκ ςξ άκς πνμεεζιία, εθυζμκ αζηζμθμβείηαζ αοηυ επανηχξ ηαζ ηαη΄ 

ακχηαημ υνζμ βζα δεηαπέκηε (15) διένεξ. 

     Ακ ηαηά ημκ έθεβπμ ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ δζαπζζηςεεί υηζ ηα 

ζημζπεία πμο δδθχεδηακ είκαζ ρεοδή ή ακαηνζαή, μ πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ 

ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ηαζ ιε ηδκ επζθφθαλδ ημο άνενμο 104 ημο Λ. 4412/16, 

ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ ημο (εάκ 

πνμαθέπεηαζ απυ ηδ ζπεηζηή δζαηήνολδ) ηαζ δ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ 

πνμζθένμκηαζ πμο οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ 

μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά, αάζεζ ηςκ εζδζηυηενςκ ηνζηδνίςκ ακάεεζδξ πμο 

έπμοκ ηεεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή. Ακ ηακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ 

οπέααθε αθδεή ή αηνζαή δζηαζμθμβδηζηά, δ δζαδζηαζία ιαηαζχκεηαζ. 

     Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ 

ζφκηαλδ πναηηζημφ απυ ημ ανιυδζμ βκςιμδμηζηυ υνβακμ ηαζ ηδ δζααίααζδ ημο 

θαηέθμο ζημ απμθαζκυιεκμ υνβακμ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ βζα ηδ θήρδ 

απυθαζδξ είηε βζα ηδ ηήνολδ ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο ςξ έηπηςημο είηε βζα ηδ 

ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ, είηε βζα ηδ ηαηαηφνςζδξ ηδξ ζφιααζδξ.   

 

ΑΟΘΟΝ  6 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΝ 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΚΑΘΟΝΠΘΝΞΗΘΖΠ ΔΜΔΡΑΠΖΠ ΡΝ 

ΞΑΘΝΙΝΓΝΑΛΑΡΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. 

Αναλυτικά:   
 Στακμόσ Επεξεργαςίασ Ιςτοπακολογικϊν Ραραςκευαςμάτων,  κόςτοσ:    

21.774,20€ πλζον φ.π.α  24 % /τεμ. 
 Θάλαμοσ Αςφαλείασ Φφλαξθσ Ραραςκευαςμάτων,  κόςτοσ: 5.150,48€ 

πλζον φ.π.α 24%/τεμ. 
 

ΓΔΛΗΘΑ 
Ρμ πνμζθενυιεκα είδδ  
Α:ΠΡΑΘΚΝΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΗΠΡΝΞΑΘΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ. 
ΡΔΚ. ΓΝ (2)  
Β: ΘΑΙΑΚΝΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΦΙΑΜΖΠ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ.    
ΡΔΚ. ΡΟΗΑ (3) 
εα πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζα, αιεηαπείνζζηα, ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ, 
ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ ηαηάθθδθα βζα πνήζδ ζημοξ πχνμοξ ημο 
Λμζμημιείμο.  
Δβηαηάζηαζδ επίημζπςκ ιαηνμζημπζηχκ ζηαειχκ επελενβαζίαξ 
ζζημπαεμθμβζηχκ παναζηεοαζιάηςκ ηθεζζημφ ηφπμο, απυ ακμλείδςημ 
πάθοαα, ιε εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια απμννυθδζδξ ηςκ ακαεοιζάζεςκ  ηαζ  
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ζοζηήιαημξ απμεδηεοηζημφ πχνμο εάθαιμξ βζα θφθαλδ ζζημθμβζηχκ 
παναζηεοαζιάηςκ ιε εζδζηά θίθηνα βζα ηδκ απμννυθδζδ- απαβςβή ηςκ  
ακαεοιζάζεςκ ηονίςξ θμνιυθδξ πμο ηαεζζημφκ επζηίκδοκδ ηδκ ενβαζία 
ηςκ αηυιςκ πμο ενβάγμκηαζ ζημ πχνμ αοηυ. 
 
 

Α. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΡΑΘΚΝ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ 
ΗΠΡΝΞΑΘΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ 
ΡΔΚ. ΓΝ (2) 
Δπιηοίσιορ μακποζκοπικόρ ζηαθμόρ επεξεπγαζίαρ 
ιζηοπαθολογικών παπαζκεςαζμάηυν κλειζηού ηύπος, από 
ανοξείδυηο σάλςβα, με ενζυμαηυμένο ζύζηημα αποππόθηζηρ 
ηυν αναθςμιάζευν 

 
 

1. Λα είκαζ επίημζπμξ, ιμκήξ υρεςξ, ηθεζζημφ ηφπμο (κα θένεζ 
ηαιπίκα), ηαηαζηεοαζιέκμξ ελ’ μθμηθήνμο απυ ακμλείδςημ πάθοαα 
ηφπμο AISI 304 ιε θείεξ εκζαίεξ επζθάκεζεξ πςνίξ ναθέξ ηαζ 
ημθθήιαηα ηαζ ιε ζηνμββοθειέκεξ άηνεξ. 

2. Λα έπεζ ιεβάθδ ζηαεενυηδηα, οπμζηδνζγυιεκδ απυ αάζδ πμο 
δζαεέηεζ νοειζγυιεκα πυδζα. 

3. Ζ πθάηδ ημο ζηαειμφ κα θένεζ νάθζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ 
δζαθυνςκ ενβαθείςκ, ακαθςζίιςκ ηαζ ιζηνμζοζηεοχκ πμο 
πνδζζιμπμζεί μ πνήζηδξ. 

4. Λα θένεζ 2 πνίγεξ Schuko πανμπήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ εκηυξ ημο 
ζηαειμφ βζα ηδκ δθεηηνμδυηδζδ δζαθυνςκ ελςηενζηχκ 
ιζηνμζοζηεοχκ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ μ πνήζηδξ. 

5. Ζ ηαιπίκα ημο ζηαειμφ κα θένεζ πθεονζηά βοάθζκα ημζπχιαηα ηαζ 
ζημ ειπνυζεζμ ιένμξ δθεηηνζηά ακμζβμηθεζκυιεκμ ηγάιζ, ημ μπμίμ 
κα νοειίγεηαζ απυ εζδζηυ δζαηυπηδ επί ημο πίκαηα εθέβπμο ημο 
ζηαειμφ, έηζζ χζηε μ πνήζηδξ ηάεε θμνά κα ημ νοειίγεζ ζημ 
επζεοιδηυ φρμξ. Ν πνήζηδξ ιε ημ ζφζηδια αοηυ κα πνμζηαηεφεηαζ 
απμηεθεζιαηζηυηενα απυ ηζξ ακαεοιζάζεζξ.  

6. Λα δζαεέηεζ ζφζηδια απμννυθδζδξ ακαεοιζάζεςκ 3 ζδιείςκ (πνμξ 
ηα ηάης ζηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ, πνμξ ηα πίζς ζηδκ πθάηδ ηδξ 
ηαιπίκαξ ηαζ πνμξ ηα πάκς ζηδκ μνμθή ηδξ ηαιπίκαξ) ημ μπμίμ 
ελαζθαθίγεζ έκα ενβαζηδνζαηυ πενζαάθθμκ απαθθαβιέκμ απυ 
ηανηζκμβυκμοξ, ημλζημφξ ηαζ ιμθοζιαηζημφξ πανάβμκηεξ. 

7. Λα δζαεέηεζ θςηζζηζηά ζχιαηα ιε θαιπηήνεξ LED ηαζ ακελάνηδηα 
νοειζγυιεκα ζπμηξ αθμβυκμο βζα ημκ ηαθφηενμ θςηζζιυ ηδξ 
επζθάκεζαξ ενβαζίαξ.  

8. Λα δζαεέηεζ ακηζιζηνμαζαηή θάιπα UV, ιε αοηυκμιμ δζαηυπηδ 
ON/OFF ηαζ πνμβναιιαηζγυιεκδ θεζημονβία, βζα ηδκ πθήνδ 
απμθφιακζδ ηδξ ηαιπίκαξ ημο ζηαειμφ.  

9. Λα δζαεέηεζ ηνεζξ (3) κενμπφηεξ δζαζηάζεςκ 400x400x200 mm, μζ 
μπμίμζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζηζηά εκζαίμζ ιε ηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ, 
πςνίξ ναθέξ ηαζ ημθθήιαηα. 

10. Νζ δφμ (2) κενμπφηεξ, κα πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ επελενβαζία ηαζ ημπή 
ηςκ ζζημηειαπίςκ ηαζ κα έπμοκ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά:  
α)  κα δζαεέημοκ απμζπχιεκεξ δζάηνδηεξ επζθάκεζεξ ενβαζίαξ απυ        
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ακμλείδςημ πάθοαα ιε μπέξ δζαιέηνμο πενίπμο 6-7 mm, πμο κα 
επζηνέπμοκ ηδκ απμζηνάββζζδ ημο κενμφ ηαζ ηδκ απαβςβή ηςκ 
ακαεοιζάζεςκ θμνιυθδξ βζα ηδκ αζθαθή ηαζ οβζεζκή ενβαζία 
ημο πνήζηδ.  

α)  ηάης απυ ηζξ επζθάκεζεξ ενβαζίαξ μζ κενμπφηεξ κα ζοκδέμκηαζ ιε 
ημ ζφζηδια ελαβςβήξ ηςκ αενίςκ ημο ζηαειμφ βζα ηδκ 
απμννυθδζδ ηςκ ακαεοιζάζεςκ απυ ημ εζςηενζηυ ημοξ. 
β)  κα δζαεέημοκ εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια νίρδξ ηαζ έηπθοζδξ 
κενμφ ηάης απυ ηζξ επζθάκεζεξ ενβαζίαξ βζα ηδκ απμπέηεοζδ ηςκ 
αζμθμβζηχκ οβνχκ απυ ημ εζςηενζηυ ημοξ, ημ μπμίμ κα θεζημονβεί 
ιε δζηή ημο ιπαηανία πανμπήξ. 
δ)  κα δζαεέημοκ ανφζδ ιε εηηεζκυιεκμ εφηαιπημ αναπίμκα (ζπζνάθ) 
βζα ηδκ βνήβμνδ ηαζ εφημθδ έηπθοζδ ηςκ επζθακεζχκ ενβαζίαξ, δ 
μπμία κα θένεζ πεζνμηίκδημ δζαηυπηδ πανμπήξ ημο κενμφ πάκς ζημ 
ζπζνάθ ηαζ ακελάνηδηδ ιπαηανία νφειζζδξ ηδξ πίεζδξ ημο 
πανεπυιεκμο κενμφ ζημκ ζηαειυ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί μ πνήζηδξ 
κα δζαηυπηεζ εφημθα ηδκ πανμπή ημο κενμφ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ. 

11. Ν ηνίημξ κενμπφηδξ, κα είκαζ βεκζηήξ πνήζδξ (βζα ηδκ έηπθοζδ ηςκ 
ζζηχκ, ηςκ πενζχκ ημο πνήζηδ, ηςκ ενβαθείςκ, ηθπ), κα δζαεέηεζ 
ανφζδ γεζημφ/ ηνφμο κενμφ, δ μπμία κα θεζημονβεί ιέζς ηδξ 
πνήζδξ πμδμδζαηυπηδ, υπμο ακάθμβα ιε ηδκ πίεζδ πμο αζηεί μ 
πνήζηδξ νοειίγεηαζ ηαζ δ εενιμηναζία ημο πανεπυιεκμο κενμφ. 

12. Ν κενμπφηδξ βεκζηήξ πνήζδξ (γεζημφ/ηνφμο κενμφ) κα ιπμνεί κα 
ημπμεεηδεεί ζηδ δελζά ή ηδκ ανζζηενή πθεονά ή ζημ ηέκηνμ ηδξ 
ηνάπεγαξ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ενβαζηδνίμο. 

13. Λα δζαεέηεζ επζπθέμκ έκακ (1) ιζηνυηενμ εζδζηυ κενμπφηδ θμνιυθδξ, 
βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ πνδζζιμπμζδιέκδξ θμνιυθδξ, μ μπμίμξ κα 
ζοκδέεηαζ ιε δμπείμ ζοθθμβήξ θμνιυθδξ πςνδηζηυηδηαξ 10L (ή 
20L) ζημ ηάης ιένμξ ημο ζηαειμφ. Ρμ δμπείμ ζοθθμβήξ θμνιυθδξ 
κα θένεζ αζζεδηήνα ζηάειδξ οβνμφ ιε δπδηζηυ ζοκαβενιυ βζα 
πνμεζδμπμίδζδ ημο πνήζηδ ζε πενίπηςζδ οπενπείθζζδξ. 

14. Λα δζαεέηεζ αοηυιαημ ζφζηδια δζακμιήξ θμνιυθδξ, ημ μπμίμ κα 
απμηεθείηαζ απυ ακηθία θμνιυθδξ, πμδμδζαηυπηδ, ανφζδ θμνιυθδξ 
απυ ακμλείδςημ πάθοαα ζημκ εζδζηυ κενμπφηδ ηαζ δμπείμ πανμπήξ 
θμνιυθδξ απυ πμθοαζεοθέκζμ πςνδηζηυηδηαξ 10L (ή 20L). 

15. Λα δζαεέηεζ ζημ ηάης ιένμξ ημο ζηαειμφ ιεηαηζκμφιεκμ ηθεζζηυ 
ακμλείδςημ κημοθάπζ θφθαλδξ ηςκ δμπείςκ πανμπήξ/ απμπέηεοζδξ 
ηδξ θμνιυθδξ ιε εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια απαβςβήξ ηςκ 
ακαεοιζάζεςκ απυ ημ εζςηενζηυ ημο. 

16. Ν θεζημονβζηυξ ζπεδζαζιυξ ημο ζηαειμφ κα επζηνέπεζ ζδζαίηενα ηδκ 
ηαεδιενζκή, εφημθδ ηαζ άκεηδ ενβαζία ηςκ πνδζηχκ ζε υνεζα ή 
ηαεζζηή ζηάζδ, αθήκμκηαξ εθεφεενμ έκακ εονφ πχνμ ηαηά ιήημξ 
ηδξ πθεονάξ ενβαζίαξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ πμδζχκ. 

17. Ρμ ζφζηδια απμννυθδζδξ ηςκ ακαεοιζάζεςκ ημο ζηαειμφ κα 
ιπμνεί κα θζθηνάνεζ ηαζ κα αδνακμπμζεί ηζξ ηανηζκμβυκεξ 
ακαεοιζάζεζξ ηδξ θμνιυθδξ ιέζς ηδξ δζμπέηεοζήξ ημοξ ιέζα απυ 
ιζα ζεζνά εζδζηχκ θίθηνςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ζοκδέεηαζ ιέζς 
εζδζηήξ ελυδμο απυ ημ πάκς ιένμξ ημο ιε ημ ηεκηνζηυ απαβςβυ 
ζφζηδια ημο ενβαζηδνίμο ή απεοεείαξ ιε ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
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18. O απμννμθδηήναξ κα δζαεέηεζ ακηζζπζκεδνζηυ ηνζθαζζηυ 
ακειζζηήνα νοειζγυιεκμ ιέζς ακαζηνμθέα (inverter). 

19. Λα δζαεέηεζ έκα (1) πνμθίθηνμ βζα ηδκ ηαηαηνάηδζδ ιεβάθςκ 
ζςιαηζδίςκ ηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο 
θίθηνμο ηαζ εζδζηυ θίθηνμ οπενιαββακζημφ ηαθίμο (ή εκενβμφ 
άκεναηα) βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ ηανηζκμβυκςκ ακαεοιζάζεςκ 
ηδξ θμνιυθδξ. Λα ιπμνεί κα δεπεεί πνμαζνεηζηά ηαζ ακηζιζηνμαζαηυ 
θίθηνμ HEPA. Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θίθηνςκ κα βίκεηαζ εφημθα απυ 
ημκ πνήζηδ απυ ηδκ ειπνυζεζα ιενζά ημο ζηαειμφ. 

20. Λα δζαεέηεζ ρδθζαηυ πίκαηα εθέβπμο αθήξ (touch-screen control 
panel), ιέζς ημο μπμίμο κα βίκεηαζ δ νφειζζδ/ έθεβπμξ υθςκ ηςκ 
θεζημονβζχκ ημο ζηαειμφ (π.π. έκανλδ θεζημονβίαξ απαβςβμφ, 
νφειζζδ ηαπφηδηαξ νμήξ αένα, θεζημονβία θχηςκ, έκδεζλδ 
οπμθεζπυιεκμο πνυκμο γςήξ θίθηνςκ, ηθπ). 

21. Λα ζοκμδεφεηαζ απυ πίκαηα ημπήξ παναζηεοαζιάηςκ απυ 
πμθοαζεοθέκζμ δζαζηάζεςκ πενίπμο 300x400 mm. 

22. Νζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ ημο ζηαειμφ κα είκαζ πενίπμο 
2000x1000x2200 mm (ΞxΒx). 

23. Ρμ φρμξ ηδξ επζθάκεζαξ ενβαζίαξ βζα ημ πνήζηδ κα είκαζ ζηα 900 
mm. 

24. Λα δζαεέηεζ πάναηα εκζςιαηςιέκμ ζηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ ιε 
ιμκάδεξ ιέηνδζδξ ηα πζθζμζηά ημο ιέηνμο (mm). 

25. Λα δζαεέηεζ ιαβκδηζηή ιπάνα ενβαθείςκ. 
26. Λα δζαεέηεζ δζακμιέα πεζνμπεηζεηχκ απυ ακμλείδςημ πάθοαα. 
27. Λα δζαεέηεζ ιεβεεοκηζηυ θαηυ ιε ροπνυ θςηζζιυ, ιεηαηζκμφιεκμ 

ιε ανενςηυ αναπίμκα. 
28. Λα θέπει ζήμανζη CE-IVD για in vitro διαγνυζηική 

σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ (ζύμθυνα με ηην οδηγία 98/79/EC) με 
ποινή αποκλειζμού. 

29. O καηαζκεςαζηικόρ οίκορ και η ππομηθεύηπια εηαιπία 
να θέποςν πιζηοποίηζη καηά ISO:9001 και ISO:13485 με 
ποινή αποκλειζμού. 

                                                      
                                                     

Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΙΑΚΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΗΑ ΦΙΑΜΖ 
ΗΠΡΝΙΝΓΗΘΥΛ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠΚΑΡΥΛ ΚΔ ΑΞΑΓΥΓΝ ΠΠΡΖΚΑ 
ΔΜΑΔΟΗΠΚΝ 
ΡΔΚ. ΡΟΗΑ (3) 
 

1. Λα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ ελ’ μθμηθήνμο απυ δθεηηνζηά 
βαθαακζζιέκμ πάθοαα, πάπμοξ 12/10 mm, επζηαθοιιέκμ ιε 
ακεεηηζηή ζηα μλέα επμλεζδζηή ααθή. 

2. Λα δζαεέηεζ εζςηενζηά ζηδ αάζδ ημο δίζημ ζοθθμβήξ οβνχκ, 
ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ακμλείδςημ πάθοαα απνυζαθδημ απυ πδιζηά, 
βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ οβζεζκή ημο εαθάιμο ηαζ ημκ εφημθμ 
ηαεανζζιυ απυ ηοπυκ δζαννμέξ δμπείςκ. 

3. Λα δζαεέηεζ δζπθή πυνηα ιε ηθεζδανζά ηαζ βοαθί αζθαθείαξ, δ μπμία 
κα ακμίβεζ ηαηά 180μ βζα ηδκ εοημθυηενδ ιεηαηίκδζδ ηςκ ναθζχκ.  

4. Λα δζαεέηεζ ηνία (3) απμζπχιεκα νάθζα νοειζγυιεκμο φρμοξ, ιε 
ηαηάθθδθδ ηθίζδ ζημ πείθμξ ημοξ βζα ηδκ ζοβηνάηδζδ οβνχκ ζε 
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πενίπηςζδ δζαννμήξ δμπείςκ ηαζ ιε ζηακυηδηα ζηήνζλδξ αάνμοξ έςξ 
50 kg. 

5. Λα ζηδνίγεηαζ ζε ηέζζενα (4) νοειζγυιεκα ακηζμθζζεδηζηά πυδζα βζα 
ηδ νφειζζδ ηαζ ηδκ ηαθή ζηήνζλή ηδξ ζε μνζγυκηζμ επίπεδμ. 

6. Ρμ απαβςβυ ζφζηδια ελαενζζιμφ κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζημ επάκς 
ιένμξ ημο εαθάιμο ηαζ κα δζαεέηεζ ιμηέν ιε νοειζγυιεκδ ηαπφηδηα 
νμήξ ημο αένα ηαζ ιε αζθάθεζα ακηζ-ζπζκεδνζζιμφ / ακάθθελδξ, 
ζφιθςκα ιε ημοξ Δονςπασημφξ Θακμκζζιμφξ αζθαθείαξ. 

7. Λα δζαεέηεζ θίθηνμ εκενβμφ άκεναηα βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηςκ 
ημλζηχκ ακαεοιζάζεςκ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ. 

8. Ζ έλμδμξ ημο ζοζηήιαημξ ελαενζζιμφ κα ανίζηεηαζ ζηδκ επάκς 
επζθάκεζα ημο εαθάιμο ηαζ κα ιπμνεί, είηε κα ζοκδεεεί ιε ημ 
ηεκηνζηυ απαβςβυ ζφζηδια ελαενζζιμφ ημο κμζμημιείμο, είηε κα 
παναιείκεζ εθεφεενδ ηαζ κα δζμπεηεφεζ ημκ θζθηνανζζιέκμ ηαεανυ 
αένα εκηυξ ημο ενβαζηδνζαημφ πχνμο (ακαηφηθςζδ αένα). 

9. Λα δζαεέηεζ πίκαηα εθέβπμο θεζημονβζχκ ιε μευκδ ρδθζαηχκ 
εκδείλεςκ. 

10. Λα έπεζ μπηζηή ηαζ δπδηζηή πνμεζδμπμίδζδ (alarm) βζα ηδκ 
ακηζηαηάζηαζδ ημο θίθηνμο. 

11.  Λα έπεζ δπδηζηή πνμεζδμπμίδζδ (alarm) ζε πενίπηςζδ πμο δ πυνηα 
παναιείκεζ ακμζπηή ηαηά ηδκ θεζημονβία ημο ελαενζζιμφ. 

12. Λα ιπμνεί κα δεπεεί πνμαζνεηζηά: 
α. Ιάιπα U.V. βζα ηδκ απμζηείνςζδ ημο εαθάιμο 
α. Ακηζιζηνμαζαηυ θίθηνμ HEPA 

13. Λα έπεζ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ: 1200 x 550 x 1950 mm (Κήημξ x 
Ξθάημξ x Ύρμξ) πενίπμο. 

14. Λα έπεζ πςνδηζηυηδηα εαθάιμο 200 lt πενίπμο. 
15. Λα θέπει ζήμανζη CE-IVD για in vitro διαγνυζηική 

σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ (ζύμθυνα με ηην οδηγία 98/79/EC) με 
ποινή αποκλειζμού. 

16. O καηαζκεςαζηικόρ οίκορ και η ππομηθεύηπια εηαιπία 
να θέποςν πιζηοποίηζη καηά ISO:9001 και ISO:13485 με 
ποινή αποκλειζμού. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 
  
1.ΓΔΛΗΘΑ  
1. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα εηηεθέζεζ πθήνςξ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο 
ιδπακήιαημξ ηαζ κα ημ παναδχζεζ ζε θεζημονβία ιε δζηυ ημο εζδζηεοιέκμ 
ηαζ αζθαθζζιέκμ πνμζςπζηυ, ηαζ δζηή ημο απμηθεζζηζηή εοεφκδ, ζφιθςκα 
ιε ημοξ ηεπκζημφξ & επζζηδιμκζημφξ ηακυκεξ, ημοξ κυιμοξ ηαζ ηακμκζζιμφξ 
ημο Δθθδκζημφ ηνάημοξ, ηα ζπέδζα ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο μίημο ηαηαζηεοήξ, 
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο θμνέα πμο πνμιδεεφηδηε ημκ ελμπθζζιυ. 
Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ 
ημ μπμίμ πενζθαιαάκεηαζ ζηα δζηαζμθμβδηζηά ηδξ πνμζθμνάξ, ημ δε 
Λμζμημιείμ μθείθεζ κα εθέβλεζ ηδ ζπεηζηή ζοιιυνθςζδ, χζηε κα 
δζαζθαθζζημφκ ηα ζοιθένμκηα ημο Γδιμζίμο.  
2. Ζ πανάδμζδ παναθααή ημο ιδπακήιαημξ (μνζζηζηή πμζμηζηή ηαζ 
πμζμηζηή) εα βίκεζ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζε ηαηάζηαζδ πθήνμοξ 
θεζημονβίαξ, υπςξ μνίγεηαζ απυ ηδκ ζπεηζηή ηείιεκδ κμιμεεζία.  
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3. Όθα ηα είδδ ηαζ οθζηά, πμο εα πνμζημιίζεζ μ πνμιδεεοηήξ ζημ 
Λμζμημιείμ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ημο οπυ πνμιήεεζα 
ιδπακήιαημξ, πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζα αιεηαπείνζζηα πςνίξ εθαηηχιαηα 
ηαζ κα ζηακμπμζμφκ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ ζφιααζδξ πμο ηαεμνίγμοκ ημκ 
ηφπμ ηδκ ηαηδβμνία, ηαζ ηα οπυθμζπα παναηηδνζζηζηά ημο.  
4. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα δχζεζ μπμζαδήπμηε ζημζπεία 
πνμέθεοζδξ ηςκ οθζηχκ ήεεθε γδηήζεζ μ θμνέαξ βζα δζαπίζηςζδ ηδξ 
πμζυηδηαξ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ.  
5. Πηδκ πνμζθμνά εα ακαθενεμφκ ακαθοηζηά πανυιμζα ιδπακήιαηα πμο 
έπμοκ εβηαηαζηαεεί ηαζ θεζημονβμφκ ζε Δθθδκζηά Λμζμημιεία ηθζκζηέξ 
η.η.θ. ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηα Γδιυζζα Δθθδκζηά Λμζμημιεία ηαζ ακ ηα 
ιδπακήιαηα αοηά ζοκηδνμφκηαζ απυ έβηνζημ ηαζ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμ 
πνμζςπζηυ ημο πνμιδεεοηή.  
6. Άπακηα ηα ζπεηζηά ζοκοπμααθθυιεκα, ιε ηδκ πνμζθμνά ζημζπεία, απυ 
ημοξ πνμιδεεοηέξ ηαζ ηφνζα ηα ζημζπεία ηα μπμία ηνίκμκηαζ, υπςξ ηεπκζηή 
πενζβναθή, βεκζημί εζδζημί υνμζ, θφθθμ ζοιιυνθςζδξ, πζζημπμζδηζηά ή 
αεααζχζεζξ βζα ημ ελεζδζηεοιέκμ ηεπκζηυ ή εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ, 
ελαζθάθζζδ ιαηνυπνμκδξ πανμπήξ ακηαθθαηηζηχκ ή ακαθςζίιςκ 
ιμκμπςθζαημφ παναηηήνα, ελαζθάθζζδ ιαηνυπνμκδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ 
εβηαηάζηαζδξ, service, εηπαίδεοζδξ η.η.θ. εββοήζεζξ ή ηαθφρεζξ 
πνμηεζιέκμο κα ηνζεμφκ, παναηηδνζζεμφκ ηαζ αλζμθμβδεμφκ πνέπεζ κα είκαζ 
μπςζδήπμηε επζαεααζςιέκα – ηεηιδνζςιέκα απυ ημκ ακηίζημζπμ ιδηνζηυ 
ηαηαζηεοαζηζηυ μίημ, ή ηαη΄ εθάπζζημκ απυ ημκ επίζδια ακαβκςνζζιέκμ 
ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ζε πθήνδ θεζημονβία επί δζεηία ημοθάπζζημκ εοβαηνζηυ 
μίημ, μ μπμίμξ εα δζαεέηεζ μπςζδήπμηε ηαζ ηδκ ακαβηαία μζημκμιμηεπκζηή 
ακάπηολδ-οπμδμιή ζηδκ Δθθάδα.  
7.Ν ηαηαζηεοαζηζηυξ μίημξ κα είκαζ πζζημπμζδιέκμξ ιε  ISO 9001 : 08 ή  
ISO 13485: 03, ηαζ ημ πνμζθενυιεκμ είδμξ κα θένεζ πζζημπμζδηζηυ CE. (Λα 
ηαηαηεεμφκ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά) 
8. Όθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ οπμπνεςηζηά πνέπεζ κα δζαεέημοκ ζφζηδια 
πμζυηδηαξ ΔΛ ISO 9001 : 08 ή EN ISO 13485: 03, ιε πεδία πζζημπμίδζδξ, 
ηυζμ ηδκ δζαηίκδζδ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ, υζμ ηαζ ηδκ ηεπκζηή 
οπμζηήνζλδ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ, ή ISO 139001: 08 (ιε 
πζζημπμζδηζηά επίζδιμο μνβακζζιμφ πζζημπμίδζδξ ιεηαθναζιέκα ζηα 
εθθδκζηά ηαζ κμιίιςξ επζηονςιέκα, ηα μπμία εα ηαηαεέζμοκ ζημκ 
επζιένμοξ θάηεθμ ηεπκζηήξ πνμζθμνάξ).  
9. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα εββοδεεί ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο 
ιδπακήιαημξ βζα ηνία (3) ημοθάπζζημκ πνυκζα βζα πέκηε (5) ημοθάπζζημκ 
πνυκζα απυ ηδκ πανάδμζδ ημο ηαηά ημοξ υνμοξ ηδξ Γζαηήνολδξ ηαζ ηζξ 
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ςξ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ δζάεεζδξ ακηαθθαηηζηχκ βζα 
δέηα (10) ημοθάπζζημκ ζοκμθζηά έηδ, απυ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο. 
Θαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εββφδζδξ ημ Λμζμημιείμ δεκ εα εοεφκεηαζ βζα ηαιία 
αθάαδ ημο ιδπακήιαημξ πνμενπυιεκδ απυ ηδ ζοκήεδ ηαζ μνεή πνήζδ ημο 
ηαζ δεκ εα επζαανφκεηαζ ιε ηακέκα πμζυ βζα πανμπή οπδνεζζχκ 
ακηαθθαηηζηχκ δζαθυνςκ οθζηχκ η.η.θ. Ρμ ιδπάκδια εα ανίζηεηαζ οπυ 
ηαεεζηχξ πθήνμοξ ζφιααζδξ ζοκηήνδζδξ-επζζηεοήξ.  
10. Θαηά ηδκ οπμβναθή ημο πνςημηυθθμο παναθααήξ ζε ηαηάζηαζδ 
θεζημονβίαξ μ πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ :  
-Ξθήνδ ζεζνά ηεοπχκ (εζξ δζπθμφκ) ιε μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ζηδκ 
εθθδκζηή βθχζζα.  
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-Νδδβίεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ (SERVICE MANUELS) ζηδκ Δθθδκζηή ή 
Αββθζηή βθχζζα.  
-Όθμοξ ημοξ απαναίηδημοξ ηςδζημφξ εθέβπςκ ηαζ επζζηεοχκ.-Όθα ηα 
ζπεδζαβνάιιαηα ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ ημο ζαηνμηεπκμθμβζημφ 
ελμπθζζιμφ.  
11. Πε πενίπηςζδ αθαίνεζδξ ηδξ ελμοζζμδυηδζδξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ 
μίημο ή ημο ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο ημο ζηδκ Δονςπασηή 
Έκςζδ, πνμξ ημκ πνμιδεεοηή βζα πανμπή ακηαθθαηηζηχκ- ζοκηδνήζεςκ – 
ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ – εββοήζεςκ η.η.θ. ηαζ εκηυξ ηδξ απαζημοιέκδξ 
δεηαεηίαξ, εα πνέπεζ κα ηαηαηεεεί αεααίςζδ δε ημο ηαηαζηεοαζηζημφ 
μίημο ή ημο ελμοζζμδμηδιέκμο ακηζπνμζχπμο ημο ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 
βζα ζοκεπή ηαζ απνυζημπηή θεζημονβία ημο ζοβηνμηήιαημξ, ιε ημοξ ίδζμοξ 
γδημφιεκμοξ υνμοξ ιέπνζ ηδκ ζοιπθήνςζδ ηδξ δεηαεηίαξ ημοθάπζζημκ.  
12. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ πθήνδ ηζιμηαηάθμβμ ηςκ 
απαζημοιέκςκ βζα ηδκ θεζημονβία ημο ελμπθζζιμφ οθζηχκ, ακηαθθαηηζηχκ, 
ακαθςζίιςκ, η.η.θ. ιε ζηαεενή ηζιή βζα πέκηε(5) ημοθάπζζημκ έηδ.  
13. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ πθήνεξ εβπεζνίδζμ ιε ζαθείξ 
μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ημο ιδηνζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο 
(OPERATION MANUELS) ιε ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ ακηζζημίπςκ 
πνςημηυθθςκ ηαζ θεζημονβζχκ βζα υθεξ ηζξ ακηίζημζπεξ εθανιμβέξ 
ιεηαθναζιέκμ μπςζδήπμηε ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ηαηά ηδκ πανάδμζδ 
ημο ιδπακήιαημξ, εκχ ζηδκ ανπζηή πνμζθμνά ιπμνεί κα δμεεί ζηδκ 
αββθζηή ηαζ ηαηά πνμηίιδζδ ηαζ ζηδκ Δθθδκζηή.  
14. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ πθήνεξ ακαθοηζηυ 
πνυβναιια εηπαίδεοζδξ βζα ημοξ πνήζηεξ (Ηαηνζηυ Λμζδθεοηζηυ 
πνμζςπζηυ η.η.θ.).  
15. Ν πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ, άκεο πνυζεεηδξ αιμζαήξ, κα επακαθάαεζ 
ηδκ ςξ άκς εηπαίδεοζδ βζα ίδζμ πνμκζηυ ημοθάπζζημκ, υηακ ηαζ ακ αοηυ 
γδηδεεί απυ ημ Λμζμημιείμ, ιέζα ζηδκ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο εββφδζδξ 
ηαθήξ θεζημονβίαξ.  
16. Πηδκ πνμζθμνά κα οπάνπεζ ΦΙΙΝ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ πνμξ υθεξ ηζξ 
πνμδζαβναθέξ πμο γδημφκηαζ ηαζ κα ηεηιδνζχκμκηαζ ιε ζαθείξ παναπμιπέξ 
ζημ prospect ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο, πμο πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ 
ζηδ πνμζθμνά ή ζηα επζζοκαπηυιεκα πζζημπμζδηζηά, ιε πμζκή 
απμηθεζζιμφ.  
 
Όλα ηα ανυηέπυ είναι επί ποινή αποκλειζμού. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 7 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ οπεφεοκδ δήθςζδ ΡΔΓ εα ζοκηάζζεηαζ ακάθμβα ιε ηδ 
κμιζηή ιμνθή ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ επζπεζνήζεςκ, απυ έηαζημ ανιυδζμ πνυζςπμ 
ή εηπνυζςπμ ελμοζζμδμηδιέκμ ηαηάθθδθα βζα ηδκ πνάλδ αοηή (ιε πνμζηυιζζδ 
ακηίζημζπδξ ελμοζζμδυηδζδξ),ζφιθςκα ιε ηζξ παναβνάθμοξ 1(αα ηαζ 1(αα) ημο 
άνενμο 73 ημοΛ.4412/2016. 
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                                 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.ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ] 

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

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Μεςογείων 154, Ακινα Τ.Κ. 11527] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΑΓΟΥΟΓΙΑΝΝΗ] 

- Τθλζφωνο: *213 2033935] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *a.agourogianni@gna-gennimatas.gr] 

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

gennimatas.gr] 

 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του Εργαςτθρίου Μακροςκοπικισ εξζταςθσ 

, με CPV: 33141620 Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *21PROC008091183]  

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

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

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

[284/20] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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                              Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

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 *+ Πχι *+ 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 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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) Ρροςδιορίςτε 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) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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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: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. 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 ΦΟΡΕΩΝ  

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 *+Πχι 

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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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων . 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουv 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vi 

Εάν ναι, αναφζρετε : 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+vii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»); 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανviii: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε 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 ;x 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

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): xi 

*……+*……+*……+ 
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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 δικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

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: 

- Ραρακζςτε 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  ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων  λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 
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*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

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;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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  Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον 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 ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 

εγκατάςταςισxiii
; 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: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 

και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxiv, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxv: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ Ραραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxvii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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           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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxix, 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 δωρεάνxx. 

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 Διλωςθσ 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): *……+    

              

  

                                                                                Ν Γζμζηδηήξ ημο Λμζμημιείμο 

                                                                                        Δθεοεένζμξ Κπμφθζαξ                                                                                         

 

                                                                                      Αηνζαέξ Ακηίβναθμ 

                                                                                Ζ Ριδιαηάνπδξ ηδξ Γναιιαηείαξ 

 

 

 

H ζοκηάλαζα  

 

 

Ζ πεφεοκδ ημο  Γν. 

Ξνμιδεεζχκ 

Ν Ξνμσζηάιεκμξ 

Ρι. Ξνμιδεεζχκ 

 Ζ Ξνμσζηαιέκδ 

       Νζη/ηήξ πμδ\κζδξ 

Ζ Ξνμσζηαιέκδ  Γ\ηήξ  Γζεφεοκζδξ 

Α.Αβμονυβζακκδ              Σ. Ρέγα Ξ. Θμοζζμονήξ       Γ. Ξακαβζςημπμφθμο  Ανβ.Ξαπαπνήζημο 
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