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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Α.Ε.»  

(Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.)                       

  

18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος  

Παλλήνη Αττικής 15351               

Πληροφορίες: 213 2002479, - 425                      

                                                                                        Παλλήνη,   26/11/2020   

                                                              Αρ. πρωτ:  15505 

                                

E mail: info@ifet.gr,  

           papagiannakik@ifet.gr  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

για την επείγουσα προμήθεια υλικών εμβολιασμού (συριγγών, βελονών 

και δοχείων απόρριψης βελονών) για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19 με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνον βάσει 

τιμής ανά είδος.    

  

Η Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.,  έχοντας υπ’ όψιν:  

1. Το  άρθρο  τρίτο της  από 25.02.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο  «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης Κορωνοϊού»  (ΦΕΚ Α΄ 42), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν.  4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 116) και 

το άρθρο 18 του Ν.4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186) 

2. Το άρθρο 16 της  ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ Α’  45), η οποία κυρώθηκε 

με το Ν.  

           4682/2020.  

3. Το άρθρο 41 της  ΠΝΠ της 13-4-2020 (ΦΕΚ Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε 

με το  Ν.  

           4690/2020.  

4. Τις  εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως του άρθρου 

32 παρ.  

            2γ).  

5. Την υπ’ αριθμόν 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ.   

mailto:info@ifet.gr
mailto:papagiannakik@ifet.gr
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6. Την από 10.11.2020 απόφαση της 134ης Συνεδρίασης (θέμα 5ο )  του 

Κε.Σ.Υ.Πε    

7. Την απόφαση του Δ.Σ της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε, η οποία  ελήφθη κατά την  

519η /26.11.2020 συνεδρίασή του, 

   

             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  εγγράφων Προσφορών 

για την επείγουσα προμήθεια ειδών εμβολιασμού, για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19  με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 

προσφερόμενο είδος,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19 

α/α  Είδος  

 

Αιτούμενη 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

1  

Σύριγγες 1ml (luer lock) και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο  
απαιτούμενος αριθμός συριγγών 1ml luer lock  

τότε το υπόλοιπο των συριγγών που  
υπολείπεται θα  

συμπληρωθεί με απλές σύριγγες των 1ml.  

5.000.000  

1.1 
Απλές σύριγγες των 1ml. 

 

2  

Σύριγγες 3ml (luer lock)και σε περίπτωση 
που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συριγγών 3ml luer 

lock 
τότε το υπόλοιπο των συριγγών που 

υπολείπεται θα 

συμπληρωθεί με απλές σύριγγες των 3ml 

3.000.000  

2.1 
Απλές σύριγγες των 3ml 

 
 

3 

Σύριγγες 5ml (luer lock)και σε περίπτωση 
που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συριγγών 5ml luer 

lock 
τότε το υπόλοιπο των συριγγών που 

υπολείπεται θα 

συμπληρωθεί με απλές σύριγγες των 5ml 

2.000.000 

3.1 
Απλές σύριγγες των 5ml 

 
 

4  

Βελόνες 21G  

Βελόνα Υποδερμική 21G και  

μήκους 25mm 

4.000.000  
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5. 

Βελόνες 23G 

Βελόνα Υποδερμική 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.000.000 

(25mm και 38mm) 

5.1 
μήκους 25mm  

970.000 

5.2 
μήκους 38mm 

30.000 

6  

Βελόνες 25G  

Βελόνα Υποδερμική  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.000.000 

(25mm και 38mm) 

6.1 μήκους 25mm 970.000 

6.2 
μήκους 38mm 

30.000 

7 Δοχεία Απόρριψης για Βελόνες (2,5-3,2lt)   10.000  

 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

&  ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η έδρα της ΙΦΕΤ 

Μ.Α.Ε.:  18ο  χλμ.  

Λεωφόρου 

Μαραθώνος,  

Παλλήνη  

Αττικής  

02.12.2020   

και  

ώρα 11:00 π.μ  

 Η έδρα της ΙΦΕΤ  

Μ.Α.Ε.:  18ο χλμ.  

Λεωφόρου  

Μαραθώνος,  

Παλλήνη  

Αττικής  

02.12.2020   

και  

ώρα 12:00 μ.μ. 

  

Προσφορές κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία, σε  

σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή) 

στην έδρα της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.:  18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη Αττικής 

( Γραμματεία Πρωτόκολλο).  

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα. 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται και αξιολογούνται από την αρμόδια τριμελή 

επιτροπή διαγωνισμού.  
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2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα 

:  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 

εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 

τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

   

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

• ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  

• ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  

• ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄      

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ'                          

   

  

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

                                      Ιωάννης Σωτηρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:       Η  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   ΤΗΣ ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε  

ΣΤΗΝ  
26.11.2020  

ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 02.12.2020  ΚΑΙ ΏΡΑ 12:00 μ.   

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  
  ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.:  18ο χλμ. Λεωφόρου  

Μαραθώνος, Παλλήνη Αττικής  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ:  

 Επείγουσα προμήθεια  υλικών 

εμβολιασμού για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό 

COVID-19  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 1) 5.000.000 σύριγγες 1ml (luer lock) και αν 

δεν συμπληρωθεί ο αριθμός απλές σύριγγες 

1ml, 2) 3.000.000 σύριγγες 3ml (luer lock) και 

αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός απλές 

σύριγγες 3ml, 3) 2.000.000 σύριγγες 5 ml (luer 

lock) και αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 

απλές σύριγγες 5ml, 4) 4.000.000 βελόνες 21G, 

5) 1.000.000 βελόνες 23G, 6) 1.000.000 βελόνες 

25G και τέλος 7) 10.000 κουτιά απόρριψης για 

βελόνες (2,5-3,2lt) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  

 1)CPV 33141310-6 για σύριγγες 

2)CPV 33141320-9 για ιατρικές βελόνες 

3)CPV 33141123-8 για κουτιά 

απόρριψης για βελόνες 
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  ΦΟΡΕΑΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  -  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

  «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

και το δ.τ. «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε»  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ  

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΗ:  

 Υπουργείο Υγείας  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  Τεμάχιο 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

 Έως την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου 

της παρούσας πρόσκλησης  

  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  

60% της συμβατικής ποσότητας εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών και το υπόλοιπο 40% 

εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 

σύμβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:  

Οι αποθήκες του Υπουργείου Υγείας ή όπως 

θα ορισθεί στην σύμβαση.  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %:  ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

είναι η  επείγουσα προμήθεια: 

 

1)  5.000.000 συριγγών 1ml (luer lock) και αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 

απλών συριγγών 1ml,  

2) 3.000.000 συριγγών 3ml (luer lock) και αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 

απλών συριγγών 3ml,  

3) 2.000.000 συριγγών 5 ml (luer lock) και αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 

απλών συριγγών 5ml,  

4) 4.000.000 βελόνων 21G,  

5) 1.000.000 βελόνων 23G,  

6) 1.000.000 βελόνων 25G,  

7) 10.000 κουτιών απόρριψης για βελόνες (2,5-3,2lt).  

Σας γνωρίζουμε ότι :  

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν -επί ποινή απαραδέκτου- τεχνική και 

οικονομική προσφορά για κάθε ένα από τα είδη των συριγγών και των 

βελονών, καθώς και για τα κουτιά απόρριψης βελονών, τα οποία 

προσφέρουν∙ επίσης, σε περίπτωση, κατά την οποία προσφέρουν είδη 

απλών συριγγών, πρέπει να υποβάλουν χωριστή τεχνική και οικονομική 

προσφορά και για τα είδη αυτά.  

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν 

προσφορά για μέρος των ειδών και για μέρος της ζητούμενης ποσότητας  

Σε περίπτωση που προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής 

ζητούμενης ποσότητας, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται 

για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους, ενώ στον 

τελευταίο μειοδότη (δηλαδή στον οικονομικό φορέα με την μεγαλύτερη τιμή 

κατακύρωσης) θα ανατεθεί όση ποσότητα απαιτείται για την συμπλήρωση 

της απαιτούμενης συνολικής ποσότητας.  

 

Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, 

θα αποσταλούν στο ΚΕΣΥΠΕ, για τη αξιολόγηση τους και θα ληφθεί 

σχετική απόφαση,  συνέχισης ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ανά είδος και σε όσους μειοδότες 

απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη 

ποσότητα.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός 

μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, 
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αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές.   

Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση 

του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν το 

αργότερο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1.1. Οι προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία 

(02.12.2020) στην έδρα της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.:  18ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη 

Αττικής, ΤΚ 15351 ( Γραμματεία-Πρωτόκολλο).  

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  180 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

1.3 Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

1.4 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή 

εναλλακτικές προσφορές.  

1.5 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την 

προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 

προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 

κατακύρωση.   

1.6.  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

1.6.1.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

1.6.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που 

διενεργεί την προμήθεια.  

 1.6.3.  Ο αριθμός της Πρόσκλησης.  

1.6.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού.  
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1.6.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)  

1.7. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 

με την προσφορά στοιχεία σε δύο (2)  ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, 

ήτοι ένας φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ανά είδος 

τεχνική προσφορά και ένας με την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα:  

  

1.7.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 

προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και 

προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 

4412/2016, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:  

 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 

του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 

3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:  

1.1. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 -παράγραφοι 

(1) και (2)- και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται από την διαδικασία συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης,  

1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με την παρ. 1α και 2 του άρθρου 75.  

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών :  

 Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 

φορέα  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

 Λόγοι αποκλεισμού  

Α:  Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  

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

ασφάλισης  

Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα: Απαιτείται να συμπληρωθεί 

μόνο το πεδίο αναφορικά με το εάν ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
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του, αθετήσει τις υποχρεώσεις στους τομείς του Περιβαλλοντικού , 

Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου 

  Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα  

 Τελικές δηλώσεις  

Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία  

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας    

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 

ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

• Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού.  

• Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί  

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

• Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού 

(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

• Δεσμεύεται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών 

που θα του κατακυρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.  



   11  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών  

   

1.7.2.  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ της προσφοράς τοποθετούνται 

στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».    

Επιπρόσθετα, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του 

προσφέροντος ότι :  

 α) το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία 

του προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και  

 β) η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως 

καταγράφονται στο Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί 

ποινή αποκλεισμού, και προσκομίζονται και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συμμόρφωση με τις 

Τεχνικές προδιαγραφές.  

Τέλος, επί ποινή αποκλεισμού για την απόδειξη της συμβατότητας των προς 

προμήθεια ειδών απαιτείται η προσκομιδή δείγματος κάθε είδους,όπως 

αυτό προβλέπει το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.  

  

1.7.3 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ο πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Θ΄ 

συμπληρωμένος, επί ποινή απορρίψεως,  τοποθετούνται  σε χωριστό 

έντυπο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .  

 

   1.8.   Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.  

1.8.1. Οι  έντυποι  φάκελοι  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

1.8.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της έντυπης προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

1.8.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των  οποίων  στους   

συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
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πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.  

1.8.4. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και 

τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

1.8.5. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (αγγλική), 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

1.8.6. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί στην 

παρούσα διακήρυξη.  

1.8.7. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι 

ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από 

τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψη.  

1.8.8. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, 

πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που 

παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τη παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να 

αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται ως απαράδεκτες 

και χωρίς να αποσφραγιστούν οι έντυπες προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα.  

1.8.9. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα. 
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1.810. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, 

καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

  

 

1.9. Αξιολόγηση Προσφορών :  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ενιαία, σε ένα στάδιο από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως ακολούθως:   

Θα αποσφραγισθεί ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια θα αποσφραγιστούν 

και θα μονογραφούν οι επιμέρους φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής  

- τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών.  

- Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών    

- Αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων  

- Τέλος  μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών , το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο  προβαίνει στην  αξιολόγηση των  οικονομικών προσφορών  των 

συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και στη 

συνέχεια  συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό με τη σειρά κατάταξης των 

μειοδοτών   

    

1.10. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

1.10.1. Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος), στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση,  εντός τριών (3)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα 

- δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016:  

• Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 

1 του άρθρου 73.  

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν 

τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 

πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν 

τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.  

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού μητρώου ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, αφορά:  

  

➢ τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 

και IKE  

➢ τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

➢ τα μέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου σε περίπτωση 

Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους 

νόµιµους εκπροσώπους του.  

1.10.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Πέραν 

του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

1.10.3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να 

προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
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του οικονομικού φορέα ή, σε  περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού από 

την εν λόγω  Υπηρεσία,  Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα περί 

τήρησης των λόγων μη αποκλεισμού του από δημόσιες συμβάσεις και 

χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτοί 

αναφέρονται στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016.  

1.10.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 

του άρθρου 75, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την 

απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

1.11.5. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την 

απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 

εκπροσώπησης.   

  

 Συγκεκριμένα:  

 Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας 

(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ι.Κ.Ε 

• Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 

(όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)  

• Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό    

ΓΕΜΗ)  

• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την 

αρμόδια αρχή.  

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας 

(Ο.Ε  ή    Ε.Ε):  

• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του 

συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας.  

• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια 

αρχή 

  

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 

2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας 
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τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, 

η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν 

εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία 

προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος 

πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.   

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση. Γενικά τονίζεται ότι ως προς τις ημερομηνίες 

έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών μέσων  (δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  

ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  43  του  Ν.  4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) 

 

 2.  ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 

εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 

ετών.  

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.  

  

 3.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
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που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών 

φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή 

προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 

του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 

επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

3.1.   Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται.  

 

3.2.   Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές 

είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να 

καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α,    

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης  της  προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 

υποδείγματα.  
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 

επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.  

4412/2016.  

  

4. ΤΙΜΕΣ  

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε 

ολογράφως  και αριθμητικώς.  

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:  

4.1.1.1. Τιμή τεμάχιο είδους μη συμπ/νου Φ.Π.Α.  

4.1.1.2. Ποσοστό Φ.Π.Α. (6%), στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται 

από την Υπηρεσία).  

4.1.1.3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

οι  νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν τον  Προμηθευτή, 

ήτοι 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης 

και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης 

συμβάσεων με τους όρους που προβλέπεται στην παρούσα. Το ποσοστό του 

ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά.   

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4.2.  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο 

ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

 Εφόσον  από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4.3. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της  

τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4.4. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά 

χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση 

απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 

με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα 

αρ. 88-89 του Ν.4412/2016.  
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4.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης – 

συμβασιοποίησης και απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης 

από την πρόσκληση ποσότητας των ειδών.  

4.7 Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες, θα αποσταλούν στο ΚΕΣΥΠΕ, για τη αξιολόγηση τους και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση,  συνέχισης ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

  

 5.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κατόπιν της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.  

 6.   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας 

πρόσκλησης  

7.    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις 

περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση 

με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή  του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.  

  

8.   ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν 

μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης μετά από Απόφαση του 

Κε.Σ.Υ.Πε. ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 



   20  

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του 

Ν.4412.  

  

  

              9.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 

συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με 

την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 

οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016[1]. Πριν από την άσκηση της προσφυγής 

στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης 

στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς 

με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

ανά προσφερόμενο είδος, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της  

παρούσας  

  

                

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο 

προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην 

υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβαση 
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄  

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..  

 Προς:  (Πλήρης  επωνυμία  Αναθέτουσας  Αρχής/Αναθέτοντος  

Φορέα1).................................  

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................  

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ....... ευρώ3.  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 

επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………4 , υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)  

.............................., ΑΦΜ:  

................ (διεύθυνση) .................................................... , ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ...., ΑΦΜ: .............  

(διεύθυνση) ..................................................... ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 

προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:  ...................... (διεύθυνση) 

 ................................................................................................................................. (συμπληρ 

ώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για  την  καλή  

εκτέλεση  του/ων  τμήματος/των  ..5/  της  υπ  αριθ   σύμβασης  “(τίτλος  

σύμβασης)”,  

σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία)  ........................  Διακήρυξη  /   

Πρόσκληση  /  Πρόσκληση  

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ............ της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).  
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

 ............................................... ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος 

στα έγγραφα της σύμβασης1) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε2.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

  

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται 

ο ΦΠΑ.  

4 Όπως υποσημείωση 3.  

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων 

τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 6  
 

 

1 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με 

βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 

πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 

διακήρυξη.  

2  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών 

επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'  

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία 

και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Σύριγγες χωρητικότητας 

1mL με διαγράμμιση ανά 

0,1mL   

Χορήγηση του εμβολίου  

  

Σύριγγες χωρητικότητας 

3mL με διαγράμμιση ανά 

0,1mL   

Για το διαλύτη  

 

Σημείωση: Για κάθε σύριγγα 1 mL (με διαγράμμιση ανά 0,1 mL) που 

χρησιμοποιείται στη διενέργεια του εμβολιασμού απαιτούνται δύο βελόνες. H 

σύνδεση της βελόνας πάνω στην σύριγγα γίνεται με τη μέθοδο Luer Lock ή 

εναλλακτικά με τη διαδικασία απλής εφαρμογής «κούμπωμα» της βελόνας 

πάνω στη σύριγγα. Η μια βελόνη διαμέτρου 21G και μήκους 25mm 

χρησιμοποιείται για την αναρρόφηση από το φιαλίδιο πολλαπλών χρήσεων της 

απαιτούμενης ποσότητας και η βελόνη 23 ή 25G και μήκους 25mm ή μήκους 

38mm (με βάση το βάρος του εμβολιαζόμενου, αφορά μόνο ενήλικες) για τη 

διενέργεια του εμβολιασμού. Επιπλέον, εφόσον απαιτηθεί, για την ανασύσταση 

του εμβολίου με τη χρήση διαλύτη απαιτούνται σύριγγες των 3mL (με 

διαγράμμιση 0,1mL) και βελόνες διαμέτρου 21G και μήκους 25mm.Επισημαίνεται 

ότι για τον εμβολιασμό η βελόνα μήκους 38mm χρησιμοποιείται σε γυναίκες 

βάρους άνω των 90κιλών και άνδρες βάρους άνω των 118 κιλών.  

  

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:  

1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συρίγγων είναι: Για τον 

κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και για το 

ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των 

βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη 

ύλη και όχι ανακυκλωμένα. Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης 

που τους προσδίδει το υλικό κατασκευής τους. Τόσο το πλαστικό όσο και το 

σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν 

τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να 

προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να 
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προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη 

επίδραση. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει 

το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας 

στον στυλίσκο της σύριγγας. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου 

ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.   

2. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς.   

3. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να 

παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.   

4. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: - Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης 

του προϊόντος ευκρινώς - Στοιχεία κατασκευαστή – Χώρα και εργοστάσιο 

κατασκευής - Υλικό κατασκευής - Μέγεθος - Η ένδειξη « ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» 

και ο τρόπος αποστείρωσης - Αριθμός παρτίδας - Σήμανση CE - Το υλικό 

συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ.    

5. Να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική.   

6. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό 

ισχύει (ISO 90012003).  

7. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 “Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων»”  (ΦΕΚ Β’ 2198/2009).  

8. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή, η 

ημερομηνία παραγωγής του να μην είναι προγενέστερη των έξι (6) μηνών από 

αυτήν της παραλαβής.  

9. H σύνδεση της βελόνας πάνω στην σύριγγα να γίνεται με τη μέθοδο Luer Lock.  

10. Οι σύριγγες 1mL να είναι συμβατές με τις βελόνες μεγέθους 21G, 23G και 

25G (απαραίτητη η απόδειξη της συμβατότητας με επίδειξη των 

προϊόντων στα πλαίσια της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας).  

 

 

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

Βελόνα Υποδερμική 21G και 

μήκους 25mm 

Για το διαλύτη 

Βελόνα Υποδερμική 23G και 

μήκους 25mm 

Χορήγηση του εμβολίου 

Βελόνα Υποδερμική 25G και 

μήκους 25mm 

Χορήγηση του εμβολίου 

Βελόνα Υποδερμική 23G και 

μήκους 38mm 

Χορήγηση του εμβολίου 

Βελόνα Υποδερμική 25G και 

μήκους 38mm 

Χορήγηση του εμβολίου 
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Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσεως 

Να διαθέτουν ειδικό ατραυματικό σημείο κοπής 

Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με luer και luer lock συνδετικά και σύριγγες 

Να διατηρούν ελάχιστο νεκρό όγκο μεταξύ του άκρου της σύριγγας και της 

υποδοχής βελόνας.  

Το συνδετικό άκρο καθώς και το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας να είναι 

κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, μη τοξική και ελεύθερη πυρετογόνων 

ουσιών. 

Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος 

χειρισμός. 

Οι βελόνες 21G, 23G και 25G να είναι συμβατές με τις σύριγγες 1mL 

(απαραίτητη η απόδειξη της συμβατότητας με επίδειξη των προϊόντων 

στα πλαίσια της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας).  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 

υπ’ αριθ. Α66404δις/2-8-1991 (ΦΕΚ 681/τΒ/1991) Υπουργικής Απόφασης.  

  

3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Δοχεία αιχμηρών αντικειμένων από πλαστική πρώτη ύλη, μη τοξική, ειδικού 

τύπου πολυπροπυλαινίου ώστε καιγόμενα να μην αφήνουν κατάλοιπα, 

αδιάτρητα, ώστε να επιτρέπουν την ακίνδυνη απομάκρυνση της βελόνας από 

τον ασκό. Να φέρουν πώμα κλεισίματος ασφαλείας που μετά την πλήρωση των 

δοχείων να σφραγίζουν οριστικά και να είναι αδύνατο το άνοιγμα τους. Κάθε 

δοχείο να φέρει ενδείξεις με τα διεθνή σήματα για τα μολυσματικά και 

επικίνδυνα υλικά. Να είναι απλά στη χρήση, να διατίθενται οδηγίες χρήσεως και 

να φέρουν ένδειξη CE σε διαστάσεις 2,5-3,211 & 5-5.5lt   

 

 

Γενικές προδιαγραφές: Να κατατεθεί prospectus για το ζητούμενο είδος.  

Όλα τα είδη θα φέρουν CE.  
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                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ  «Ι.Φ.Ε.Τ.  Μ.Α.Ε.» &  

ΤΗΣ «…………………………………»ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

………………………… (………………………)     

  

Στην Παλλήνη, σήμερα ……………../2020, μεταξύ των συμβαλλομένων:   

  

αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ι.Φ.Ε.Τ Μ.Α.Ε.»  (Α.Φ.Μ. 090064864 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

ΑΘΗΝΩΝ) , που εδρεύει στην Παλλήνη Ν. Αττικής, 18οχλμ Λ. Μαραθώνος, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κο Δημήτριο 

Πανταζή του Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπό της, η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ι.Φ.Ε.Τ Μ.Α.Ε.»,   

  

και  

  

αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………………………..» 

και τον διακριτικό τίτλο …………………………….με Α.Φ.Μ. ……………………………. 

και Δ.Ο.Υ. ……………………………., που εδρεύει ……………………………., οδός 

……………………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τ……………………………., νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρείας, η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας Προμηθεύτρια,   

  

έχοντας υπόψη:   

1. Το  άρθρο  τρίτο της  από 25.02.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο  

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης 

Κορωνοϊού»  (ΦΕΚ Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 

του Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ Α’ 116) και το άρθρο 18 του Ν.4728/2020 

(ΦΕΚ Α’ 186)   

2. Το άρθρο 16 της  ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ Α’  45), η οποία 

κυρώθηκε με το Ν.  4682/2020.  

3. Το άρθρο 41 της  ΠΝΠ της 13-4-2020 (ΦΕΚ Α΄ 75), η οποία 

κυρώθηκε με το  Ν.  4690/2020.  
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4. Τις  εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως του 

άρθρου 32 παρ. 2γ  

5. Την υπ’ αριθμόν 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της 

ΕΑΑΔΗΣΥ.   

6. Την από 21.9.20202 απόφαση της 127ης Συνεδρίασης (θέμα 2ο )  

του Κε.Σ.Υ.Πε    

7. Την από 14.10.2020 απόφαση της 131ης Συνεδρίασης (θέμα 3ο )  

του Κε.Σ.Υ.Πε 

8. Την αριθ. Πρωτ 15477 /4.11.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΙΦΕΤ ΜΑΕ  

9. Την αριθ. Πρωτ. …………………………… προσφορά της αφετέρου 

συμβαλλόμενης Προμηθεύτριας.   

10. Την απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ, η οποία  ελήφθη κατά την υπ’ 

αριθμόν ……………………………..  

11. Την υπ΄αριθμ…………….Σύμφωνη Γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  

  

   

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

  

  

ΑΡΘΡΟ 1   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

  

Με την παρούσα, η «Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.» αναθέτει και η Προμηθεύτρια  αναλαμβάνει, 

έναντι αμοιβής που αναφέρεται σε επόμενο άρθρο στην παρούσα, την 

υποχρέωση να παραδώσει τα παρακάτω είδη:  

  

      ΑΡΘΡΟ 2   

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ   

  

2.1- Η παράδοση των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών, θα 

πραγματοποιηθεί στις Κεντρικές Αποθήκες Υλικού του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΥ) 

στον Ταύρο Λεωφόρο Ειρήνης 4  ή όπου αλλού υποδειχθεί από το Υπουργείο Υγείας  

  

2.2 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα ολοκληρωθεί με την παράδοση του 

60% της συμβατικής ποσότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών και το υπόλοιπο 40% 

εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης 
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2.3. Λόγω του κατεπείγοντος, τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι 

διαθέσιμα, ώστε να μπορούν να παραδοθούν εντός της ως άνω προθεσμίες, 

κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.  Οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης λόγω της 

κατεπείγουσας, έκτακτης ανάγκης κάλυψης της  προστασίας της δημόσιας 

υγείας, δεν  μπορεί να παρατείνονται.  

  

ΑΡΘΡΟ 3   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ    

3.1 Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή 

Παραλαβής η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου 

Υγείας και η οποία θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο.  

  

3.2. Το άνω όργανο θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής μετά την ολοκλήρωση κάθε μίας  παράδοσης.   

  

 

ΑΡΘΡΟ 4   

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   

4.1. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό 

……………………………….ευρώ (…………………………..€) πλέον ΦΠΑ (6%) ποσού 

………………………………ευρώ και ……………………………… λεπτών του ευρώ 

(………………………………€), ήτοι συνολικό τίμημα ποσού ………………………………ευρώ και 

……………………………… λεπτών του ευρώ (………………………………€) που θα καταβληθεί 

από την  

«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» στην Προμηθεύτρια.   

4.1.1. Η τιμή του τεμαχίου του προσφερόμενου είδους ανέρχεται στο ποσό των 

………………………………ευρώ ………………………………€) πλέον ΦΠΑ 6%.   

4.1.1.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οι  νόμιμες 

κρατήσεις υπέρ Δημοσίου οι οποίες βαρύνουν τον  Προμηθευτή, ήτοι 0,06% υπέρ 

Α.Ε.Π.Π συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης και 0,07% υπέρ 

Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ συν 3,6% χαρτόσημο επί του ποσού της κράτησης, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης 

συμβάσεων με τους όρους που προβλέπεται στην παρούσα. Το ποσοστό του ΦΠΑ 

με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά.   

  

4.2. H Προμηθεύτρια αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το 

συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων 
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καθώς και οι δαπάνες της Προμηθεύτριας για την εκτέλεση της προμήθειας, 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.».   

Στην αμοιβή  της Προμηθεύτριας,  χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.   

Η πληρωμή της Προμηθεύτριας θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών  μετά 

την ολοκλήρωση των παραδόσεων του υπό προμήθεια είδους, την οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προϊόντος και μετά την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου.   

  

4.3. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται για να ακολουθήσει 

η πληρωμή της Προμηθεύτριας είναι τα κάτωθι:   

α) Τιμολόγιο του προμηθευτή.  

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της Επιτροπής  

Παρακολούθησης και Παραλαβής   

γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

4.4. Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμή μονάδας), παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ 

5.1. Η Προμηθεύτρια οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις της με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

  

5.2. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της 

παρούσας υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό 

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) με την οποία θα  

αναλαμβάνει να προμηθεύσει προσηκόντως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της πρόσκλησης ενδιαφέροντος το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.  

  

5.3.  Η Προμηθεύτρια δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

και τις συμφωνίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, οι οποίοι όροι και 

συμφωνίες συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις.   
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

6.1. Η παρούσα σύμβαση έχει έναρξη ισχύος από την υπογραφή της.   

  

6.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί όταν παραδοθεί οριστικά και 

εμπρόθεσμα το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, γίνει η αποπληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 

από τα συμβαλλόμενα μέρη.  Από την επέλευση των ανωτέρω η σύμβαση λύεται 

αυτοδικαίως χωρίς άλλες διατυπώσεις.  

  

  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Η  Προμηθεύτρια δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.».  

   

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η Προμηθεύτρια 

κατέθεσε στην ΙΦΕΤ ΑΕ την υπ’ αριθ. …………………………………………….. Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ………………………………………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού .   

Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στην Προμηθεύτρια  

μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και την πλήρη και κανονική εκπλήρωση 

όλων των όρων της σύμβασης.  

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε, τυχόν, τροποποίηση των όρων της παρούσας 

Σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών.   
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

10.1. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η 

«Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.» και η δεύτερη συμβαλλόμενη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

10.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό δίκαιο.   

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάσθηκε και έγινε αποδεκτό και από 

τα δύο μέρη το περιεχόμενό της, μονογράφεται σε όλες τις σελίδες της και 

υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους σε τρία (03) όμοια 

πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα δύο (02) αντίτυπα δόθηκαν στην «Ι.Φ.Ε.Τ. 

Μ.Α.Ε.», το δε άλλο δόθηκε στην Προμηθεύτρια.  

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε.                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)  

Προσοχή: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης που ακολουθεί, 

να διατηρηθεί στην κάτωθι μορφή του κατά την συμπλήρωσή του, 

ανεξάρτητα από το αν συμπληρωθούν ή όχι, όλα τα πεδία του.  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα3  

και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Ι.Φ.Ε.Τ. Μ.Α.Ε. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221541 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 18 

ΧΛΜ / ΠΑΛΛΗΝΗ/ 15351 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ] 

- Τηλέφωνο: [2132002479] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [papagiannakik@ifet.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.ifet.gr 

Β:  «προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΩΝ – ΒΕΛΟΝΩΝ » και ΔΟΧΕΙΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

ΑΙΧΜΗΡΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ,    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος 

CPV:     (33141310-6 σύριγγες) , (33141320-9 ιατρικές βελόνες) και (33141123-

8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων  ) 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 

(εάν υπάρχει): [-] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ   

 

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών  

http://www.ifet.gr/
https://www.contracts.gr/cpv/4ce135a0-39c0-45c4-93e4-f8f833938940
https://www.contracts.gr/cpv/4ce135a0-39c0-45c4-93e4-f8f833938940
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Α: 

Στοιχεία αναγνώρισης:  
Απάντηση:  

Πλήρης Επωνυμία:  [   ]  

Αριθμός  φορολογικού  μητρώου  

(ΑΦΜ):  

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον  

απαιτείται και υπάρχει   

[   ]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι4 :  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

[……]  

[……]  

[……]  

[……]  

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση5;  

  

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 

κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 

άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας 

είναι προστατευόμενο εργαστήριο,  

  

[] Ναι [] Όχι  

Δεν αφορά την παρούσα διακήρυξη  

   

 

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

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

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.   

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

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

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που 

δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  
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«κοινωνική επιχείρηση»6 ή προβλέπει    

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 

προγραμμάτων  προστατευόμενης 

απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό των εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων  

εργαζομένων;  

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 

ποια  κατηγορία  ή  κατηγορίες 

εργαζομένων  με  αναπηρία 

 ή μειονεκτούντων 

 εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι.  

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

  

[…...............]  

[….]  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. 

βάσει εθνικού συστήματος  

(προ)επιλογής);  

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου  

 

6   Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων  
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Εάν ναι:  

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 

και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ 

του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 

το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.   

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 

οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5:  

  

  

  

  

  

α) [……]  

  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς  των  

εγγράφων):[……][……][……][……] γ) 

[……]  

  

  

δ) [] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    

ατό

μω

ν.  

5 

  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην 

πιστοποίηση.  
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα  

κριτήρια επιλογής; Εάν 

όχι:  

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 

θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:   

  

  

  

  

ε) [] Ναι [] Όχι  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……][……]  

Τρόπος συμμετοχής:  
Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας  

σύμβασης από κοινού με άλλους7;  

[] Ναι [] Όχι  

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.  

Εάν ναι:  

α) Αναφέρετε τον ρόλο του 

οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος 

για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν  

  

α): [……]  

  

  

β): [……]  

  

 

7   Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.  
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από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας  ένωσης   

 ή κοινοπραξίας.  

γ): [……]  

Τμήματα  Απάντηση:  

Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος  ή των τμημάτων για τα 

οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να υποβάλει προσφορά.  

[   ]  

Δεν αφορά την παρούσα διακήρυξη  
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 

φορέα  

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

προσώπων  

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:  

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση:  
 

Ονοματεπώνυμο·   

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:  

[……]  

[……]  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Τηλέφωνο:  [……]  

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……]  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…):  

[……]  

  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ8   

Στήριξη:  Απάντηση:  
 

 

8   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.”  
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών 

φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;   

[ ] Ναι [ ]Όχι  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο 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 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.   

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

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.  

  

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 αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας;  

[ ] Ναι [ ]Όχι  

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:   

[…]  

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων 

/ υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 

και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
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με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   

  

8 

  

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·  

2. δωροδοκία9,10·  

3. απάτη11·  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες12·  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13·  

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 

 

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

“διαφθορά”.  

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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).  

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

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

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.  

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

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 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 

απόφασηςπλαίσιο.  

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

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  
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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).   
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6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες:  

Απάντηση:  

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……][……]17  

Εάν ναι, αναφέρετε18:  

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 

τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 

ή τους λόγους της καταδίκης,  

β)  Προσδιορίστε  ποιος  έχει  

καταδικαστεί [ ]·  

  

  

α) Ημερομηνία: [   ], σημείο-(-α): [   ], λόγος(-οι):[   

]  

  

β) [……]  

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

                                                           

15 

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  

16 
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  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.  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση:  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: ( διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία εγγράφων):  

[……][……][……][……]14  

διαδικτυακή 

αναφοράς  

των  

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού  

(«αυτοκάθαρση»)15;  

[] Ναι [] Όχι     

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν16:  

[……]  

  

 

  

    

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

ασφάλισης   

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης:  

 Απάντηση:  

 

14   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

15  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)   

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

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

λήφθηκαν.   
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1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 17 , στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν  

εγκατεστημένος ;  

[] Ναι [] Όχι   

  

 

17  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).   
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Εάν όχι αναφέρετε:   

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται:  

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;  

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης;  

- Η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική;  

- Αναφέρατε  την  ημερομηνία  

καταδίκης ή έκδοσης απόφασης  

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού:  

2) Με άλλα μέσα;  Διευκρινήστε:  

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή 

τους  

;18    

ΦΟΡΟΙ  

  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

  

 

α)[……]·  

  

β)[……]  

  

γ.1) [] Ναι [] Όχι   

  

-[] Ναι [] Όχι   

-[……]·  

-[……]·  

  

  

γ.2)[……]·  

δ) [] Ναι [] Όχι   

Εάν  ναι,  να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες  

[……]  

 

α)[……]·  

  

β)[……]  

  

γ.1) [] Ναι [] Όχι   

  

-[] Ναι [] Όχι   

-[……]·  

-[……]·  

  

  

γ.2)[……]·  

δ) [] Ναι [] Όχι   

 Εάν  ναι, 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες  

[……]  

 

να 

 

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

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

υποβολής προσφοράς   
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  

 

αφορά την καταβολή των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 19  

[……][……][……]  

  

 

19   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα,  σύγκρουση 

συμφερόντων  ή 

 επαγγελματικό παράπτωμα  

Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού  και  εργατικού 

δικαίου20;  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισμού  

(«αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα  

μέτρα που λήφθηκαν: […….............]  

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις21 :  

α) πτώχευση, ή   

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή  

ε)  έχει  υπαχθεί  σε 

 διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  στ)  αναστολή 

 επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή   

ζ)  σε  οποιαδήποτε 

 ανάλογη κατάσταση 

 προκύπτουσα  από 

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ  

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  
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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 νομοθεσίας και 

των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις22   

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

  

  

  

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

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……]  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό  
[] Ναι [] Όχι  

  

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

 

22   Άρθρο 73 παρ. 5.  
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παράπτωμα23;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:   

[..........……]  

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

[…...........]  

  

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[……]  

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη  τυχόν 

 σύγκρουσης συμφερόντων 24 , 

 λόγω  της συμμετοχής  του 

 στη  διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

[.........…]  

 

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

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .  

24   Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.  
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας 

ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης25;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

[...................…]  

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια 26  κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο  

[] Ναι [] Όχι  

  

[….................]  

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;   

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[……]  

 

25   Πρβλ άρθρο 48.  

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής,  

β)  δεν  έχει  αποκρύψει  τις  

πληροφορίες αυτές,  

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα   

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 

ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;   

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

   



   52  

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   

Ονομαστικοποίηση μετοχών 

εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.  

3310/200527:  

Απάντηση:  

Δεν αφορά την παρούσα διακήρυξη  

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8  

του ν. 3310/2005 ;  

[] Ναι [] Όχι   

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……]  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:   

[……]  

  

  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:   

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:  

Εκπλήρωση όλων των Απάντηση απαιτούμενων 

κριτηρίων  

επιλογής  

Πληροί όλα τα απαιτούμενα [] Ναι [] Όχι 

κριτήρια επιλογής;  

 

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

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.  
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Α: Καταλληλότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.   

 Καταλληλότητα  Απάντηση  

1) Ο οικονομικός φορέας είναι […] εγγεγραμμένος  στα  σχετικά  

  

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 

στο (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή κράτος μέλος εγκατάστασής28; 

του: φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):   

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  

 ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  [……][……][……]  

 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:  Δεν αφορά τη διακήρυξη  

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο [] Ναι [] Όχι  

 οικονομικός  φορέας  μέλος  

 Εάν  ναι,  διευκρινίστε  για  ποια  

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει πρόκειται και δηλώστε αν τη 

διαθέτει  

τη δυνατότητα να παράσχει τις ο οικονομικός φορέας:   

 σχετικές  υπηρεσίες  στη  χώρα  

εγκατάστασής του  

  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[ …] [] Ναι [] Όχι  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……]  

   

 

28  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.  
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.   

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια  

Απάντηση:    

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης :  

και/ή,  

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής 29:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έτος:  [……]  

εργασιών:[……][…]νόμισμα  

έτος:  [……]  

εργασιών:[……][…]νόμισμα  

έτος:  [……]  

εργασιών:[……][…]νόμισμα  

  

  

(αριθμός  ετών,  μέσος 

εργασιών):   

[……],[……][…]νόμισμα  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):   

[……][……][……]  

κύκλος  

κύκλος  

κύκλος  

κύκλος  

αρχή  ή  

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και  

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:  

και/ή,  

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών  

έτος:  [……]  κύκλος  

εργασιών:[……][…]νόμισμα  

έτος:  [……]  κύκλος  

εργασιών:[……][…]νόμισμα  

έτος:  [……]  κύκλος  

εργασιών:[……][…]νόμισμα  

  

  

 

29   Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.   
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του οικονομικού φορέα στον τομέα 

και για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής30:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

  

(αριθμός  ετών,  μέσος  κύκλος εργασιών):   

[……],[……][…]νόμισμα  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):   

[……][……][……]  

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 

ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές 

του ο οικονομικός φορέας:  

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

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες31 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 

έχουν ως εξής:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x  και y32 -και η αντίστοιχη 

αξία)  

Δεν αφορά τη διακήρυξη  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):   

[……][……][……]  

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής:  

Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  

[……][…]νόμισμα  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία  

 

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.   

31   Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων   

32   Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων   
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διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  αναφοράς των εγγράφων):   

[……][……][……]  

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές 

ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,  οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν 

προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που 

ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

[……..........]  

  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):   

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη .  

Τεχνική  και  επαγγελματική  

ικανότητα  

Απάντηση:   

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων:  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς33, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 

είδους που έχει προσδιοριστεί:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Δεν αφορά τη διακήρυξη  

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…]  

Έργα: [……]  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

 [……][……][……]  

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών:  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς34, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 

τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί:  

Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις  

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):   

[…...........]  

Περιγρ 

αφή  

ποσά  ημερομ 

ηνίες  

παραλή 

πτες  

        
 

 

 

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

που υπερβαίνει τα πέντε έτη.  

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

που υπερβαίνει τα τρία έτη.  
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ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούς35:  

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες36, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας:  

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:  

[……..........................]  

  

  

[……]  

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 

τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει 

είναι τα ακόλουθα:   

[……]  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης:  

[....……]  

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 

που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:  

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων37 όσον αφορά το  

  

  

  

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.  

36  Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.  

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

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών.  
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 

τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας;  

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών  προσόντων 

διατίθενται από:  

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο,  

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης)  

β) τα διευθυντικά στελέχη του:  

   

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

  

  

  

β) [……]  

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης:  

[……]  

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών 

του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 

εξής:   

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:   

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

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

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

Έτος,  αριθμός  διευθυντικών 

στελεχών:  

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή  του  τα  ακόλουθα 

μηχανήματα,  εγκαταστάσεις 

 και τεχνικό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση της σύμβασης:  

[……]  
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται,  

να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας 38  το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:  

[....……]     

11)  Για  δημόσιες  συμβάσεις 

προμηθειών :  

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας·  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 

τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά 

γνησιότητας.  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

  

[] Ναι [] Όχι  

  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

(διαδικτυακή φορέας 

έκδοσης, επακριβή 

αναφοράς [……][……][……]  

διεύθυνση,  

των  εγ 

αρχή 

στοιχεί 

γράφω 

ή 

α 

ν):  

12)  Για  δημόσιες  συμβάσεις 

προμηθειών:  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 

οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη;  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και  

  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  

 

38  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.   
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αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……]  

  

  

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Απάντηση:      

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 

τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες;  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

[……] [……]  

  

  

(διαδικτυακή 

φορέας έκδοσ 

αναφοράς 

[……][……][……]  διεύθυνση,  

ης, επακριβή 

των εγ 

αρχή 

στοιχεί 

γράφω ή α ν):  
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 

τα απαιτούμενα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης;  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 

αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης:  

  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

[……] [……]  

  

  

  

(διαδικτυακή 

αναφοράς  

διεύθυνση,  

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία  

των  

αρχή 

εγγράφων): 

ή  

  

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

υποψηφίων  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης.  

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Περιορισμός του αριθμού  Απάντηση:  

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:  

Εφόσον ζητούνται ορισμένα 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε 

για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα:  

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά 39 , αναφέρετε για το 

καθένα:  

Δεν αφορά τη διακήρυξη  

[….]  

  

  

  

[] Ναι [] Όχι40  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς  

των εγγράφων): [……][……][……]41  

  

  

 

39   Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.  

40   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  

41   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται42, εκτός εάν :  

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

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν43.  

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

σχετικά έγγραφα.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή 

στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42   Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014  

43 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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                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19 

α/α  Είδος  

 

Αιτούμενη 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

 

Προσφερόμενη 

Ποσότητα  

(σε τεμάχια) 

 

Τιμή μονάδας  

χωρίς ΦΠΑ 

(ανά τεμάχιο) 

1  

Σύριγγες 1ml (luer lock) και σε 

περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο  

απαιτούμενος αριθμός συριγγών 

1ml luer lock  

τότε το υπόλοιπο των συριγγών 

που  

υπολείπεται θα  

συμπληρωθεί με απλές σύριγγες 

των 1ml.  

5.000.000  

  

1.1 
Απλές σύριγγες των 1ml. 

 
  

2  

Σύριγγες 3ml (luer lock)και σε 

περίπτωση 

που δεν συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός συριγγών 

3ml luer lock 

τότε το υπόλοιπο των συριγγών 

που 

υπολείπεται θα 

συμπληρωθεί με απλές σύριγγες 

των 3ml 

3.000.000  

  

2.1 
Απλές σύριγγες των 3ml 

 
 

  

3 

Σύριγγες 5ml (luer lock)και σε 

περίπτωση 

που δεν συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός συριγγών 

5ml luer lock 

τότε το υπόλοιπο των συριγγών 

που 

υπολείπεται θα 

συμπληρωθεί με απλές σύριγγες 

των 5ml 

2.000.000 

  

3.1 
Απλές σύριγγες των 5ml 

 
 

  

4  

Βελόνες 21G  

Βελόνα Υποδερμική 21G και  

μήκους 25mm 

4.000.000  
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5. 

Βελόνες 23G 

Βελόνα Υποδερμική 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.000.000 

(25mm και 

38mm) 

  

5.1 
μήκους 25mm  

 
  

5.2 
μήκους 38mm 

 
  

6  

Βελόνες 25G  

Βελόνα Υποδερμική  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.000.000 

(25mm και 

38mm) 

  

6.1 μήκους 25mm    

6.2 
μήκους 38mm 

 
  

7 
Κουτιά Απόρριψης για Βελόνες 

(2,5-3,2lt)   
10.000  
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