
 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
                           ------------  
 
 
 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ   011/2018 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

   
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ  

ΤΙΜΗΣ  

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04-01-2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ    

14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ 
 

09-01-2019, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ      

10:00 





 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV                               79212100-4 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS                               ΕL 522 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
                              €3.225,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
                              €4.000,00 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

     ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1) + ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (Ε-

ΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

€1.000,00) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ-

ΔΗΣ 
                              17-12-2018 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΟΣ  Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄) 

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007), 

1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις», 

1.4 Tου Ν.4025/11, άρθρο 25(ΦΕΚ 228/Α/2011) «Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας», 

1.5 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα 

εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι-

ΚΕ), 

 

 

 





 

 

 

1.6 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ.318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

1.7 Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο ε-

φαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», 

1.8  Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υ-

ποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις,  

1.8 Του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ),  

1.10Του Ν.4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επι-

μελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (Α' 171), με το άρθρο 107 του οποίου τροπο-

ποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ), ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-

μηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ), ΙΙΙ (Διακυβέρνηση), IV 

(Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 

4412/2016, 

 
1.11Την υπ’ αριθ. 94064/01-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, στην 

οποία μεταξύ άλλων, ορίζεται το αντικείμενο εργασιών των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 Η αριθμ.πρωτ.14585/1-11-2018(ΑΔΑ:ΩΖ54690Β1-ΤΚ6) ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης 

από την Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και η αριθμ.πρωτ.17494/ 05-11-

2018(ΑΔΑ:6ΩΤΡ46904-Δ71) ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης από το  Νοσοκομείο έδρας 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 

2.2  H υπ΄αριθμ.13η/θέμα 35ο/18-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί επικύρωσης 

του από 5-7-2017 πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη διενέργεια του διαγωνισμού, 

2.3 Η αριθμ.17η /θέμα 29ο /15-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης διε-

νέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγ-

χου σε εσωτερικό ελεγκτή. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ανάθεση  
του έργου υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου σε εσωτερικό ελεγκτή στο Γ.Ν..Θ. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 

       με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, προϋπολογισμού  €4.000,00 με ΦΠΑ και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

 αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 09-01-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γραφείου 

Προμηθειών (Αίθουσα Διαγωνισμών) της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», από αρ-

μόδια επιτροπή.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8cXZ3FBsNLKR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHdy2wWQDPYqrkVouNumIHyQfB7Xor4tvOKlQHC_wPs




 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά 

τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙ-

ΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2,  Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313 322330 μέχρι 

την 04-01-2019, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 14:00(με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατί-

θενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημε-

ρομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί 

το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν τις εργασίες τους, όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στο εδάφιο Θ της αριθ.πρωτ.94064/01-10-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγεί-

ας, με την αυτοπρόσωπη φυσική τους παρουσία στον χώρο του Νοσοκομείου 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα, προσφορές εταιρειών (οποι-

ασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραιτήτως: 

1. Να είναι ενταγμένα στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονο-

μικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις,  

2. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας. 

 

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμ-

φέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος 

υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου.  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο  

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) 

αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 





 

 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

 
Α. Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε 

δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο να εσωκλείονται όλα τα παρακά-

τω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρο 79 παρ.4 του 

Ν.4412/2016 (Α147)],το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση ως προκαταρκτική α-

πόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω υποψήφιος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται 

σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάση του τυποποιημένου εντύπου που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή 

στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.oagiosdimitrios.gr). 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι η Έναρξη Επιτηδεύματος 

από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι τυχόν μεταβολές του. 

 

Β. Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντί-

τυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο να εσωκλείονται τα τεχνικά στοιχεία της προ-

σφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περι-

λαμβάνει: 

 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προ-

διαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολό-

γηση, 

 Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση που τεκμηριώνει την ένταξη του συμμετέχοντος στο Μητρώο Εσω-

τερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματι-

στήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις,  

 

 Διάφορα στοιχεία (π.χ. Παραστατικά, Συμβάσεις κ.α.) που αποδεικνύουν την εμπειρία του 

συμμετέχοντα στον εσωτερικό έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας. 

 

Γ. Κλειστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) 

αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στον οποίο να εσωκλείονται  τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  Θα δοθεί τιμή για τις υπό ανάθεση υπη-

ρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 

Β’. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

http://www.oagiosdimitrios.gr/




 

 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι 

υπό ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβα-

σης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξί-

ωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρεσιών που θα παρέχει βά-

σει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών 

και την αποπληρωμή τους.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του 

διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να ανα-

γράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατά-

θεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑ-

ΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες 

του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγρα-

φα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014. 

 Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επι-

κυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από 

δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτό-

τυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως  ε-

πιφέρουν κυρώσεις.  

2. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και α-

ποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, 

να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν δι-

ορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προ-

σφορών. 

3. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127  του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θε-

ωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να α-

ποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο ό-

ταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγ-

γράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρο-

νται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 120  ημερών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 





 

 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν από τη λήξη 

της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμε-

να στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

5. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή πε-

ρισσοτέρων προσφερόντων. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρ-

χή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύ-

ναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

6. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε 

μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται και μovoγράφovται οι κυρίως φάκελοι και στη συνέχεια αποσφραγίζονται 

και μovoγράφovται ανά φύλλο οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών από την Επιτροπή, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την νομιμότητα 

τους. Οι φάκελοι των oικovoμικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται από 

την Επιτροπή. 

3.2. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση  και αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 

προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 





 

 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

5. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 

 

Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού και 
την ανάθεση της σύμβασης (Άρθρο 117, Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, 

εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

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

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω 

έγγραφα ή δικαιολογητικά του άρθρου 80 (Ν.4412/2016),τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπονται  στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

Αναλυτικότερα: 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδι-

κα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη 

διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλα-

στογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κή-

ρυξης πτώχευσης.  

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 





 

 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει 

τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χα-

μηλότερη τιμή). 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική σύμβαση. 

3.  Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή των υπηρεσιών, υποχρεούται 

να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνας από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

4.  Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατα-

κύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

5.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος (από 20-02-2019 έως 19-02-2020) με δικαίωμα τρίμηνης 

παράτασης με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου.   

 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κα-

τακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 





 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 

ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 

ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10o   

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προ-

βλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φο-

ρολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υπο-

χρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκο-

μείο  καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ.Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑ-

ΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

H προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την απο-

στολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδι-

κων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμ-

βασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 

4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-

2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατά-

ξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-

κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 





 

 

  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύ-

θυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και  κρατή-

σεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)1 . 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11o   

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλά-

βει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να 

μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγ-

γραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12o   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4025/2011(σε αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 

του ν. 3697/2008), με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται Επι-

τροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσω-

τερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συ-

στήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομι-

κών καταστάσεων. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγ-

χου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει 

σχετικές εκθέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε: 

 

                                            
 





 

 

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

Β) στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   

www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  

 

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 
 
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 

 

 

                                                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ    

 

                                              ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/




 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
         

Οι Εσωτερικοί ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα), θα είναι  ενταγμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελε-
γκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας. 
Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές.  
Επίσης οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστι-
κά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε 
βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 
είναι ο εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμ-
βουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός 
οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματι-
κή, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δια-
δικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνη-
σης.» 
Ως εκ τούτου ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί με τη φυσική του παρουσία, τα 
παρακάτω: 
 
α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 
 

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων. 

Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές της 
Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού  

Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του B.I. FORMS επί των οριστικών μηνιαίων 
οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του δι-
πλογραφικού συστήματος ήτοι: Γενικής Λογιστικής, Δημόσιου Λογιστικού και Αναλυ-
τικής Λογιστικής 

Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώ-
νονται στους πίνακες του esy net. 

Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου 
υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο 
κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. 

Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. 

Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικο-
νομικών καταστάσεων. 

Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 

Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου – Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας. 

Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού – Μισθοδοσίας 

Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου. 

Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων. 

Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων – Τεχνικών Έργων. 

Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων – Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 

Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες). 





 

 

Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκο-
μείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 

β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 
Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων 
των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το 
πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. 
Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών  
υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: 
 

 
Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – αναλωσί-
μων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών 

Υποσύστημα μητρώου παγίων 

Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων 
- απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. 

Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S 

Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών 

Υποσύστημα προμηθευτών 

Υποσύστημα μισθοδοσίας 

 
 
γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος 
Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: 
 

Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικο-
νομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς 

Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων 
προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και 
της αναλυτικής λογιστικής 

Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τά-
ξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων 

Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 
πίνακα αναφοράς 

Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους 

 
 
δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που 
προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο – καταγραφή εκκρεμοτήτων -προτάσεις και λύσεις για τη βελ-
τίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 
 
ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Απο-
τελεσμάτων. 
 
Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα εξής: 
 

Επί μέρους Ενέργειες 
Εσωτερικού Ελέγχου 

Χρονοδιάγραμμα 

Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Σε μηνιαία βάση 

Διαδικασίες εσωτερικού ε-
λέγχου στον τομέα της μη-
χανογράφησης 

Σε μηνιαία βάση- 
Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του 
Νοσοκομείου 





 

 

εφαρμογή της αναλυτικής 
λογιστικής 

Διαδικασίες εσωτερικού ε-
λέγχου στον τομέα του 
Διπλογραφικού συστήματος 
 

Σε μηνιαία βάση 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης 
προς τη Διοίκηση του Νο-
σοκομείου 

Σε μηνιαία βάση 

Ετήσια έκθεση πεπραγμέ-
νων προς τη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου 

Σε ετήσια βάση 

 
 
στ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου.  
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα καταθέτει τα ευρήματα του ελέγχου του και τις σχετικές εκθέσεις στην 
επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου και θα είναι στην διάθεση της για τυχόν διευκρινήσεις. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφο-
ροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή το χρονοδιάγραμμα αυτής και / ή να αιτηθεί κάθε συ-
μπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο xρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο.  
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον 
μειοδότη, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει ορι-
στικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς 
οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον δια-
γωνισμό. 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                    

                                                              Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ 

……………………………. 

Προς  

Γ.Ν.Θ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 546 34 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής α-

νέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιο-

ρίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρεί-

ας………………………………………………………….με  Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυ-

τήν των όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την  προμή-

θεια ……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

…………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

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

ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ι-

σχύον τέλος χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή 

την επιστροφή της σ΄ εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

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

σιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγ-

γυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το  

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, 

νόμιμα εκπροσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν 

συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός 

…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, 

Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία με την επωνυμία 

……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥ-

ΤΗΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του  Νοσοκομείου 

σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ……………………………………………………  

1.2.Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν τις εργασίες τους, όπως αυτές αναλυτι-

κά περιγράφονται στο εδάφιο Θ της αριθ.πρωτ.94064/01-10-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υ-

γείας, με την αυτοπρόσωπη φυσική τους παρουσία στον χώρο του Νοσοκομείου 

1.3.Το υπό ανάθεση έργο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά 

του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

                                                             ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: €………..άνευ ΦΠΑ, ήτοι €………. συμπεριλαμβανομένου του   

ΦΠΑ.  

 

 





 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος (από 20-02-2019 έως 19-02-2020) με δικαίωμα τρίμηνης 

παράτασης με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου.   

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  

τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρό-

νο ισχύος έως την ……….201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, 

ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του έργου, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνει από τριμελής επιτροπή που θα συγκρο-

τηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια του απαιτούμενου ελέγ-

χου για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υπο-

χρεώσεων του αναδόχου, η εισήγηση για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προ-

βλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

5.2. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του α-

ναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του, το ύψος του οποίου 

θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού 

χρόνου.  

 

 





 

 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το υπό ανάθεση έργο μέσα στο συμβατικό χρόνο  μετά 

από αίτησή του. 

6.2.  Ο Οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή 

από την σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. Το υπό ανάθεση έργο δεν ολοκληρώθηκε- παραδόθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

6.3.  Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

6.4.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον  Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται 

και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση 

ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

6.5.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμι-

μοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρω-

σης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακο-

λουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 

αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις 

και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περί-

πτωση κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

7.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προ-

βλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθε-

σμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επι-

βαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 





 

 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρα-

τάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

7.2.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

7.3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

8.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσο-

τική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση το έργο, την περιγραφή και την τιμή, όπως αυτά 

προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

8.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παράδοση του έργου και υπό τον όρο ότι δεν συν-

τρέχει περίπτωση παραλαβής του με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου.  

8.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

8.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο. 

8.5. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

8.6. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

8.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ. 

8.8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του 

Ν.4412/2016.Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λπ.). 





 

 

8.9. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

i.ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

ii.ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

iii. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο    προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

iv. Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επι-

βάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 

σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώμα-

τος προαιρέσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε 

μέσω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα 

άρθρα 3και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.   

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

9.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκτέλεση - παράδοση 

του υπό ανάθεση έργου, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε 

γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και 

με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον 

Ανάδοχου να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

9.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέ-

ρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περί-

πτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλε-

στεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσε-

ων.  

9.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 

 ΑΡΘΡΟ 10o   

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλά-

βει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, 





 

 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να 

μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγ-

γραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11o   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4025/2011(σε αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 

του ν. 3697/2008), με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται Επι-

τροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσω-

τερικό ελεγκτή και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συ-

στήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομι-

κών καταστάσεων. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή της μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγ-

χου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου και να συντάσσει 

σχετικές εκθέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και απο-

τελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, 

α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Ανα-

δόχου και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

12.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη 

της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτι-

κά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκ-

πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επι-

λύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-

σοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει 

οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον εν-

διαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο 

(2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., 

τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των 

αρμοδίων Δικαστηρίων. 





 

 

12.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση  ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια 

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

12.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

011/2018 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δη-

μοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία  (3) όμοια αντίγρα-

φα, τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το ένα 

έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο      Για τον Ανάδοχο 

 

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδι-

κασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδι-
αμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221908 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ , Τ.Κ.546 34 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. ΠΑΣΧΟΥ 
- Τηλέφωνο: 2313322330 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agdim-prom@3ype.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.oagiosdimitrios.gr  

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

κού CPV):Υπηρεσίες υλοποίησης εσωτερικού ελέγχου  (CPV: 79212100-4 )                            
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρ-
χει): 011/2018 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/




 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατά-
στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 
άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυ-
ακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οι-
κονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονε-

κτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 

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

[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλο-

γο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φο-
ρέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-
ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συ-
μπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθ-
μό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περί-

πτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι-
στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέ-

ρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίση-
μο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 





 

 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πλη-
ροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ε-
νότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχε-
τική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμ-

βασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευ-
θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη δια-
δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλε-
κόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-
φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή-

κοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμε-

τέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 

 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της πα-

ρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικα-
νότητες άλλων οικονομικών φορέων προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επι-
λογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που κα-

θορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπη-
ρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυ-

νοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 





 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να ανα-

θέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτει-
νόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 

σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

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

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

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  





 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές κατα-
δίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφα-
ση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-
πτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπρο-

σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρα-
τίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικα-
στική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην ο-

ποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος απο-
κλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 
Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-
σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 

έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-

καστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
καν21: 

[……] 





 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατε-

στημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-
χρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-
σης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-
νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα-
βολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 

 





 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφε-
ρεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-
μείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-
ποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποια-
δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-

στή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριο-

τήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσί-
ας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουρ-
γίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σο-
βαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμ-
φωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 





 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λό-
γω της συμμετοχής του στη διαδικασία α-

νάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επι-
χείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύ-

ναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβα-
ρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβα-

σης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης πα-
ραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρό-
μοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-
βαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληρο-

φοριών που απαιτούνται για την εξακρίβω-
ση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-
τές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-
στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φο-

ρέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με α-
θέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-
τοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ-
ρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας πα-
ραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

[] Ναι [] Όχι 





 

 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 
ή την ανάθεση;  

 

 





 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
ο-

νομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονο-
μικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υπο-

χρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-
γής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγε-

γραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστα-

σής32; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οι-
κονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φο-
ρέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 
 

 





 

 

Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα δια-
σφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρό-
τυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπερι-
λαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συ-
στήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστή-
ματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής δια-

χείρισης: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 





 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κα-

νόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες α-

νταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρί-
σεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθ-
μού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρό-

πο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οι-

κονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητι-
κά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά33, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι34 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]35 

 





 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περί-

πτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς κα-
θυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται36, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητι-
κά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατί-

θεται δωρεάν37. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέ-
τουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύ-
θυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός α-

ναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    





 

 

 
 

                                            
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαί-

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

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

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

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

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

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

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

του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

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

ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

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

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

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

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

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

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

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

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

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

στηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλί-

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

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

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

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

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

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





 

 

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

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

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

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

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

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

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

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

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

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

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

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

33 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

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

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

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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