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Κηφισιά, 23/10/2020 

               Αριθ. πρωτ. 12913/29-10-2020 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & 
ΚΗΜΔΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
29/2020 

 
 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 
 

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης  Πίστωσης 49.521,88€ με ΦΠΑ 
 
Για την προμήθεια «Υλικά Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», με  κριτήριο κατακύρωσης, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.                
 
    ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ 

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή (χαμηλότερη 
τιμή)   

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών  

Πέμπτη 19/11/2020 ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο 

Ημερομηνία διενέργειας Πέμπτη 19/11/2020, ώρα 13:00 

Τόπος διενέργειας 
ΓΝΑ ΚΑΤ 
Κτίριο σχολής 2ος όροφος 

CPV 31681410-0 

Αντικείμενο διαγωνισμού Υλικά Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Προϋπολογισμός 49.521,88€ με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2020-2021  

Δέσμευση πίστωσης ΑΔΑ: 6Υ1Ρ46906Π-2ΧΚ 

Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες   

Ισχύς προσφορών 120  ημερολογιακές ημέρες 

Αποσφράγιση φακέλων 
Αποσφράγιση όλων των φακέλων  σε μία συνεδρίαση και 
αξιολόγηση σε ένα στάδιο. 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ έχοντας υπόψη: 
 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/16, Ν. 4497/17 άρθρο 107 και του Ν.4605/19 άρθρο 43, 
2) την υπ’ αριθ. 26/13-10-2020, απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ. αριθμ. πρωτ. 11996/08-10-2020 
έγγραφο της αρμόδιας επιτροπής, 

3) την υπ’ αριθ. 07/15-04-2019, θέμα 5
ο
, απόφαση του ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε ο 

πίνακας προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2020  
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      Προκηρύσσει 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Υλικά 
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων». 
  
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
Α. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ    
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ - ΚΑΤ 
Ετήσια 

ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδος 

Αξία προ 
ΦΠΑ 

1 ΛΑΜΠΕΣ Ε14 9W ΚΕΡΑΚΙ 2265060102000002 150 2,000 300,00 

2 ΛΑΜΠΕΣ   Ε27 11w 2265060093000002 300 2,000 600,00 

3 ΛΑΜΠΕΣ   Ε27 23w 2265060097000002 
200 3,000 600,00 

4 ΛΑΜΠΕΣ  ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 32W 2265060091000002 150 3,000 450,00 

5 ΛΑΜΠΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ LED 0,60mm 9W 2265060110000002 3500 2,800 9.800,00 

6 ΛΑΜΠΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ LED 1,20mm 18W 2265060108000002 2000 3,800 7.600,00 

7 ΛΑΜΠΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ LED 1,50mm 22W 2265060109000002 50 4,000 200,00 

8 ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ HQI 70W 2265060319000002 10 8,000 80,00 

9 ΛΑΜΠΕΣ  HQI 400W 2265060306000002 20 11,000 220,00 

10 ΛΑΜΠΕΣ HQI 250W 2265060307000002 20 10,000 200,00 

11 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α                2265010050000002 50 3,000 150,00 

12 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α               2265010051000002 70 3,000 210,00 

13 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α 2265010052000002 20 3,000 60,00 

14 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α 2265010053000002 20 3,000 60,00 

15 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 22,5Χ22,5 2265080005000002 10 15,000 150,00 

16 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 2267600226000002 10 4,000 40,00 

17 ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Ε40 2265020057000002 10 1,500 15,00 

18 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 2265050057000003 50 20,000 1.000,00 

19 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΔΟΛΑ 2265050058000002 30 12,000 360,00 

20 ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 2265080041000002 15 18,000 270,00 

21 ΠΡΙΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 16Α 2265020060000002 10 6,500 65,00 

22 ΠΡΙΖΑ+ΦΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 32Α 2265020072000002 5 10,000 50,00 

23 ΡΟΖΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2265050051000002 100 0,600 60,00 

24 ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2265050054000002 350 0,500 175,00 

25 ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΟΖΕΤΑΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2265050052000002 200 0,140 28,00 

26 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2265020101000002 20 3,200 64,00 

27 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 2265020110000002 10 2,000 20,00 
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28 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 2265020111000002 30 2,200 66,00 

29 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2265050104000002 100 0,900 90,00 

30 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ 2265020001000002 50 3,000 150,00 

31 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ 2265020002000002 20 4,000 80,00 

32 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε27  2265020051000002 200 0,400 80,00 

33 ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΑ 2265020056000002 2000 0,500 1.000,00 

34 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 2265050082000002 50 2,600 130,00 

35 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ DIMER 2265020004000002 2 25,000 50,00 

36 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-150W 2265060309000002 30 28,000 840,00 

37 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-250W 2265060310000002 30 29,000 870,00 

38 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-110W 2265060311000002 20 20,000 400,00 

39 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-40W 2265060312000002 20 26,000 520,00 

40 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-50W 2265060313000002 30 18,000 540,00 

41 ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΛΙΓΟ ΛΑΔΙ 2267600125000002 10 5,000 50,00 

42 ΣΠΡΕΙ ΚΛΙΝ 2267600943000002 10 5,000 50,00 

43 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5mm (σε μέτρα) 2265040041000002 200 0,800 160,00 

44 ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2265020070000002 30 0,400 12,00 

45 ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 2265020071000002 30 0,400 12,00 

46 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ20 2265050028000002 50 1,000 50,00 

47 ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΣΟΥΚΟ 2265020062000002 50 4,000 200,00 

48 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 35Α 2265010011000002 20 0,350 7,00 

49 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 100A 2265010260000002 20 3,000 60,00 

50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 80A 2265010259000002 20 3,000 60,00 

51 ΚΛΕΜΕΣ 6mm (σε δωδεκάδες) 2265050061000002 50 0,800 40,00 

52 ΚΛΕΜΕΣ 10mm (σε δωδεκάδες) 2265050062000002 20 0,900 18,00 

53 NYA 1mm (σε μέτρα) 2265040018000002 700 0,150 105,00 

54 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΑ 10Χ10 2265020118000002 20 1,500 30,00 

55 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2265020040000002 20 1,000 20,00 

56 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 40Χ30 2265050023000002 50 2,500 125,00 

57 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2265050297000002 
10 15,000 150,00 

58 ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΣΟΥΚΟ 2265050036000002 30 6,000 180,00 

59 ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 2265050123000002 10 10,000 100,00 

60 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 20Α 2265050015000002 5 18,000 90,00 

61 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 24Α 2265050016000002 5 20,000 100,00 
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62 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 40Α 2265050017000002 5 25,000 125,00 

63 ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 10Α 2265020128000002 5 4,000 20,00 

64 ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 16Α 2265020125000002 5 4,000 20,00 

65 ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 20Α 2265020126000002 5 4,000 20,00 

66 ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 25Α 2265020127000002 5 4,000 20,00 

67 Δ.Δ.Ε (ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 40Α 2265020096000002 10 25,000 250,00 

68 Δ.Δ.Ε (ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 63Α 2265020128000001 2 35,000 70,00 

69 ΜΠΟΥΤΟΝ (ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΘΥΡΕΣ) ΟΝ 2265050302000002 15 10,000 150,00 

70 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  2265020121000002 5 24,000 120,00 

71 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2265080006000002 80 6,000 480,00 

72 ΚΟΝΤΡΟΛ ΘΥΡΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2265050065000002 8 50,000 400,00 

73 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2265050066000002 12 8,000 96,00 

74 ΛΑΜΠΑ Ε40 LED 58W 2265050320000002 15 45,000 675,00 

75 ΛΑΜΠΑ GU10 LED 2265050320000003 20 5,000 100,00 

76 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ 2265080152000001 10 95,000 950,00 

77 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1X1,20cm 2265080152000002 10 20,000 200,00 

78 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 2X1,20cm  2265080152000003 30 24,000 720,00 

79 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ1,20cm 2265080152000006 40 18,000 720,00 

80 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1X0,60cm 2265080152000004 30 8,000 240,00 

81 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 2X0,60cm 2265080152000005 30 12,000 360,00 

82 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞ.ΧΩΡΟΥ 50W 2265080054000002 30 18,000 540,00 

83 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞ.ΧΩΡΟΥ 100W 2265080055000002 20 40,000 800,00 

84 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞ.ΧΩΡΟΥ 150W 2265080039000002 15 63,000 945,00 

85 ΛΑΜΠΑ LED PAR38-E27-15W 2265050319000002 20 15,000 300,00 

86 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED (ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ) 2265080152000007 15 85,000 1.275,00 

87 ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΗΛ RJ11 2265050056000002 10 4,000 40,00 

88 ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ 2265080150000002 40 8,000 320,00 

89 ΛΑΜΠΑ ΓΟΛΙΑΘ Ε40 ΒΙΔΩΤΗ 250W 2265060070000002 30 8,000 240,00 

90 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2Α 2265010012000002 20 0,100 2,00 

91 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3,15Α 2265010017000002 
20 0,100 2,00 

92 ΝΕΟΖΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α 2265010008000002 30 0,500 15,00 

93 ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11 2265050320000001 20 1,000 20,00 

94 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm (σε μετρα) 2265040139000001 500 0,300 150,00 

95 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΝΙΟΝ Ε14 2265020050000002 100 0,400 40,00 
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96 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 90Χ60 (ΔΑΠΕΔΟΥ) σε μετρα 2265050027000002 50 5,000 250,00 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και 
θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Α/Α 1 Λαμπτήρας κερί LED E14, 8-10W, 6500K φωτεινότητα από 900 lumen, διάρκειας ζωής 
από 25.000 ώρες, κύκλοι αφής-σβέσης από 25.000 on/off, τάση λειτουργίας 220V-240V, 
στεγανότητας από IP20, ενεργειακής κλάσης Α+. 
Α/Α 2 Λαμπτήρας LED E27, 10-12W, 6500K φωτεινότητα από 1000 lumen, διάρκειας ζωής από 
25.000 ώρες, κύκλοι αφής-σβέσης από 25.000 on/off, τάση λειτουργίας 220V-240V, 
στεγανότητας από IP20, ενεργειακής κλάσης Α+. 
Α/Α 3 Λαμπτήρας LED E27, 23-25W, 6500K φωτεινότητα από 2.800 lumen, διάρκειας ζωής 
από 25.000 ώρες, κύκλοι αφής-σβέσης από 25.000 on/off, τάση λειτουργίας 220V-240V, 
στεγανότητας από IP20, ενεργειακής κλάσης Α+. 
Α/Α 4 Λαμπτήρας φθορίου κυκλικός Τ9 32W, 6500K φωτεινότητα από 2.200 lumen, διάρκειας  
ζωής από 12.000 ώρες, κύκλοι αφής-σβέσης, τάση λειτουργίας 220V-240V. 
Α/Α 5 Λαμπτήρας Τ8 LED 8-10W, 6500K φωτεινότητα από 1000 lumen, γωνία δέσμης από 
300

ο
 μοίρες, PF>0,90, CRI>80, διάρκεια ζωής από 40.000 ώρες, κύκλοι αφής σβέσης από 

40.000, τάση λειτουργίας 90V-265V, στεγανότητας από IP20, ενεργειακής κλάσης Α+.         Τα 
ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά στοιχεία θα αναγράφονται στην συσκευασία του λαμπτήρα. 
Κατάθεση δείγματος. 
Α/Α 6 Λαμπτήρας Τ8 LED 16-18W, 6500K φωτεινότητα από 1.900 lumen, γωνία δέσμης από 
300

ο
 μοίρες, PF>0,90, CRI>80, διάρκεια ζωής από 40.000 ώρες, κύκλοι αφής σβέσης από 

40.000, τάση λειτουργίας 90V-265V, στεγανότητας από IP20, ενεργειακής κλάσης Α+.         Τα 
ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά στοιχεία θα αναγράφονται στην συσκευασία του λαμπτήρα. 
Κατάθεση δείγματος. 
Α/Α 7 Λαμπτήρας Τ8 LED 22-24W, 6500K φωτεινότητα από 2.500 lumen, γωνία δέσμης από 
300

ο
 μοίρες, PF>0,90, CRI>80, διάρκεια ζωής από 40.000 ώρες, κύκλοι αφής σβέσης από 

40.000, τάση λειτουργίας 90V-265V, στεγανότητας από IP20, ενεργειακής κλάσης Α+.         Τα 
ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά στοιχεία θα αναγράφονται στην συσκευασία του λαμπτήρα. 
Κατάθεση δείγματος. 
Α/Α 8 Λαμπτήρας μετάλλου RX7S 70W, 6400K, σωληνωτός, φωτεινότητα από 6.000 lumen και 
διάρκεια ζωής από 15.000 ώρες. Ενεργειακή κλάση από Α++.  
Α/Α 9 Λαμπτήρας μετάλλου Ε40 400W, 6400K, σωληνωτός, φωτεινότητα από 40.000 lumen και 
διάρκεια ζωής από 20.000 ώρες. Ενεργειακή κλάση από Α++.  
Α/Α 10 Λαμπτήρας μετάλλου Ε40 250W, 6400K, σωληνωτός, φωτεινότητα από 22.000 lumen 
και διάρκεια ζωής από 20.000 ώρες. Ενεργειακή κλάση από Α++.  
Α/Α 11-12-13-14  Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α- 16 Α- 20 Α- 25 Α, χαρακτηριστικής 
καμπύλης «Β», 6ΚΑ, τάση λειτουργίας 230/400V, 50/60 HZ, EN 60898. 
Α/Α 15 Φωτιστικό led 20W, τετράγωνο 22,5 Χ 22,5 , 6500Κ, φωτεινότητα από 1.800 lumen. 
διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες, τάση λειτουργίας από 85-265V, στεγανότητας από IP20. 
Ενεργειακή κλάση από Α+. 
Α/Α 16 Σπρέι αντισκωριακό λιπαντικό, 400ml. 
Α/Α 17 Ντουί πορσελάνης Ε40, 250V, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 18 Τηλεφωνική συσκευή γραφείου με ακουστικό, χρώματος λευκού ή μαύρου, επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, λειτουργία mute, λειτουργία flash δυνατότητα τονικής ή παλμικής 
εναλλαγής με τρία επίπεδα έντασης ήχου, ένδειξη led κουδουνίσματος και δυνατότητα 
επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης. 
Α/Α 19 Τηλεφωνική συσκευή γόνδολα με ακουστικό, χρώματος λευκού ή μαύρου, επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, λειτουργία flash δυνατότητα τονικής ή παλμικής εναλλαγής με δυο επίπεδα 
έντασης ήχου και δυνατότητα επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης. 
Α/Α 20 Φωτιστικό οβάλ τύπου χελώνα, επίτοιχο ,  led smd 10-12W, 4000K, τάση λειτουργίας 
από 220-240V, φωτεινότητα από 1.000 lumen, διάρκεια ζωής από 25.000 ώρες, στεγανότητας 
από IP54, από ΙΚ06, ενεργειακής κλάσης από Α. 
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Α/Α 21 Σετ φις και πρίζα βιομηχανικού τύπου 5χ16 Α, τάση λειτουργίας από 440-460V, 60 ΗΖ, 
στεγανότητας IP67. 
Α/Α 22 Σετ φις και πρίζα βιομηχανικού τύπου 5χ32 Α, τάση λειτουργίας από 440-460V, 60 ΗΖ, 
στεγανότητας IP67. 
Α/Α 23 Πρίζα τηλεφώνου λευκή εξωτερική μονή αυτοκόλλητη RJ 11/6P4C, στεγανότητας από 
IP20.  
Α/Α 24 Καλώδιο τηλεφώνου μαύρο σπιράλ, RJ 11, μήκους 2 μέτρων διατομής 5χ0,10mm, 
στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 25 Καλώδιο τηλεφώνου μαύρο πλακέ 2 ζευγών, RJ 11, διατομής 4χ0,12mm, στεγανότητας 
από IP20. Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης.  
Α/Α 26 Πολύμπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3χ1,5mm, με παιδική προστασία, με μήκος καλωδίου 
1,5 μέτρο ελάχιστο, τάση τροφοδοσίας 220V-240V, ισχύς από 3680W, ένταση ρεύματος 16

 
Α, 

στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 27 Πολύμπριζο 3 θέσεων χωρίς καλώδιο, τάση τροφοδοσίας 220V-240V, ισχύς από 
3680W, ένταση ρεύματος 16

 
Α, στεγανότητας από IP20. 

Α/Α 28 Πολύμπριζο 4 θέσεων χωρίς καλώδιο, τάση τροφοδοσίας 220V-240V, ισχύς από 
3680W, ένταση ρεύματος 16

 
Α, στεγανότητας από IP20. 

Α/Α 29 Ταινία ηλεκτρολογική 19mm X 20m , άσπρη, PVC flame retardant, πάχους περίπου 
0,125mm, θερμοκρασία λειτουργίας από 0 C - +80 C. 
Α/Α 30 Διακόπτης λευκός απλός χωνευτός με πλαίσιο. 
Α/Α 31 Διακόπτης λευκός κομιτάτα χωνευτός με πλαίσιο. 
Α/Α 32 Ντουί λευκό βακελίτη Ε27, 250V, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 33 Ντουί φθορισμού κουμπωτό G13, 2A-250V, T140, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 34 Μετασχηματιστής φθορίου 36W, 230V-50Hz. 
Α/Α 35 Διακόπτης ροοστάτης λευκός χωνευτός 800W με πλαίσιο. 
Α/Α 36 Λαμπτήρας χειρουργείων διαφανής 22,8V 150W, G 6,35, φωτεινότητα από 4.300 lumen 
και διάρκεια ζωής από 300 ώρες, διαστάσεων περίπου 11mm X 47mm. 
Α/Α 37 Λαμπτήρας χειρουργείων διαφανής 22,8V 250W, G 6,35, φωτεινότητα από 8.000 lumen 
και διάρκεια ζωής από 300 ώρες, διαστάσεων περίπου 11mm X 53mm. 
Α/Α 38 Λαμπτήρας χειρουργείων διαφανής 22,8V 110W, με καλώδιο, φωτεινότητα από 2.500 
lumen και διάρκεια ζωής από 300 ώρες, διαστάσεων περίπου 11mm X 46mm. 
Α/Α 39 Λαμπτήρας χειρουργείων διαφανής 22,8V 40W, G 6,35, φωτεινότητα από 600 lumen και 
διάρκεια ζωής από 1000 ώρες, διαστάσεων περίπου 11mm X 44mm. 
Α/Α 40 Λαμπτήρας χειρουργείων διαφανής 22,8V 50W, G 6,35, φωτεινότητα από 1.100 lumen 
και διάρκεια ζωής από 1000 ώρες, διαστάσεων περίπου 11mm X 44mm. 
Α/Α 41 Σπρέι ανθυγρασιακό λιπαντικό ηλεκτρικών επαφών 250ml. 
Α/Α 42 Σπρέι «clean» καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών χωρίς λάδι 250ml. 
Α/Α 43 Καλώδιο ΝΥΜ 3χ1,5 mm2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.4 
Α/Α 44 Φις διπολικό αρσενικό λευκό, τάση λειτουργίας από 220-240V, ένταση ρεύματος 2,5Α, 
ισχύος τουλάχιστον 600W, στεγανότητας από IP20.  
Α/Α 45 Φις διπολικό θηλυκό λευκό, τάση λειτουργίας από 220-240V, ένταση ρεύματος 2,5Α, 
ισχύος τουλάχιστον 600W, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 46 Κανάλι αυτοκόλλητο πλαστικό 20χ20 από PVC UL94 (βραδύκαυστο), στεγανότητας  
από IP40. 
Α/Α 47 Πρίζα λευκή σούκο χωνευτή με πλαίσιο. 
Α/Α 48 Ασφάλεια (φυσίγγιο) DO2 35A, EN 60269-1, EN60269-3. 
Α/Α 49-50  Ασφάλεια (φυσίγγιο) DO3, 80-100A , EN 60269-1, EN60269-3. 
Α/Α 51 Κλέμμα 6 mm

2 
(σειρά 12 στοιχείων) 450V, κατασκευασμένη από πολυαμίδιο, για 

θερμοκρασίες -30
ο
 έως +110

ο
 C, EN 60998, EN 60695-2-11. 

Α/Α 52 Κλέμμα 10 mm
2 

(σειρά 12 στοιχείων) 450V, κατασκευασμένη από πολυαμίδιο, για 
θερμοκρασίες -30

ο
 έως +110

ο
 C, EN 60998, EN 60695-2-11. 

Α/Α 53 Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm
2
 άσπρου χρώματος. 

Α/Α 54 Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό από IP66, διαστάσεων περίπου 10χ10 cm, 
500Volt. 
Α/Α 55 Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό από IP66, διαστάσεων περίπου 15χ10 cm, 
500Volt. 
Α/Α 56 Κανάλι αυτοκόλλητο πλαστικό 40χ25, από PVC UL94 (βραδύκαυστο), στεγανότητας  
από IP40. 
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Α/Α 57 Διακόπτης λυκόφωτος επίτοιχος, τάσης λειτουργίας 230V, 50-60 Hz, στεγανός από 
IP65,  ονομαστικού ρεύματος 16Α, με ρύθμιση φωτεινότητας 2-200lux, ένδειξη led, ανθεκτικό 
στην UV ακτινοβολία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60699-2-1. 
Α/Α 58 Πρίζα σούκο λευκή χωνευτή για κανάλι 105χ50mm. 
Α/Α 59 Πρίζα δικτύου RJ45 λευκή χωνευτή για κανάλι 105χ50mm. 
Α/Α 60 Ρελέ θερμάνσεως, 230V AC/DC, 2x25A, επαφές 1ΝΟ+1NC, EN50581,EN60947-4-1. 
Α/Α 61 Ρελέ θερμάνσεως, 230V AC/DC, 4x25A, επαφές 2ΝΟ+2NC, EN50581,EN60947-4-1. 
Α/Α 62 Ρελέ θερμάνσεως, 230V AC/DC, 4x40A, επαφές 2ΝΟ+2NC, EN50581,EN60947-4-1. 
Α/Α 63-64-65-66 Αυτόματη ασφάλεια ράγας 1P+N 10A-16A-20A-25A, χαρακτηριστικής 
καμπύλης «Β». 
Α/Α 67 Ρελέ διαρροής μονοφασικός, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 240V, συχνότητας 50-
60ΗΖ, ονομαστικής έντασης ρεύματος 40Α, ονομαστικού σφάλματος ρεύματος 30mA, τύπου 
ρεύματος βραχυκυκλώματος Α. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ61008-1, ΕΝ61008-2, ΕΝ61543. 
Α/Α 68 Ρελέ διαρροής μονοφασικός, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 240V, συχνότητας 50-
60ΗΖ, ονομαστικής έντασης ρεύματος 63Α, ονομαστικού σφάλματος ρεύματος 30mA, τύπου 
ρεύματος βραχυκυκλώματος Α. Σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ61008-1, ΕΝ61008-2, ΕΝ61543. 
Α/Α 69 Μπουτόν εξωτερικό με επαναφορά πράσινο led 24V AC/DC, φωτιζόμενο με επαφή ΝΟ, 
στεγανότητας από IP65. 
Α/Α 70 Χρονοδιακόπτης ράγας, αναλογικός με εφεδρεία 100 ώρες κατ’ελάχιστο, ελάχιστη 
ρύθμιση 15 λεπτών, τάση λειτουργίας 230V, 50-60Hz, ονομαστικό ρεύμα 16Α , IP20, 1 DIN, 
θερμοκρασία λειτουργίας -10

ο
 / +50

ο
 C σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60730-1, EN 60730-2-7. 

Α/Α 71 Φωτιστικό led 20W, στρογγυλό με εξωτερική διάμετρο Φ225, 6500Κ φωτεινότητα από 
2.000 lumen, διάρκειας ζωής από 30.000 ώρες, τάση λειτουργίας από 85-265V, στεγανότητας 
από IP20, με δυνατότητα εντοιχισμού σε τρύπα από Φ50-Φ205, χωρίς μετατροπές της ορυκτής 
ίνας. 
Α/Α 72 Πληκτρολόγιο θύρας επίτοιχο μεταλλικό, τάση τροφοδοσίας 12V, στεγανότητας από 
IP55. 
Α/Α 73 Τροφοδοτικό ηλεκτρονικό για ως ανωτέρω πληκτρολόγιο. 
Α/Α 74 Λαμπτήρας LED E27, 56-58W, 4000K, φωτεινότητα από 7.000 lumen και διάρκεια ζωής 
από 35.000 ώρες, κύκλοι αφής-σβέσης από 50.000 on/off, τάση λειτουργίας από 80-265V, 
στεγανότητας από IP65, από IK08, ενεργειακής κλάσης  Α+. Κατάθεση δείγματος. 
Α/Α 75 Λαμπτήρας LED GU10 6W,  4000K, φωτεινότητα από 500 lumen και διάρκεια ζωής από 
25.000 ώρες, κύκλοι αφής-σβέσης από 25.000 on/off, τάση λειτουργίας από 80-265V, 
στεγανότητας από IP20 ενεργειακής κλάσης  Α+. Κατάθεση δείγματος. 
Α/Α 76 Φωτιστικό Led δρόμου μπράτσου (αλουμίνιο), 150W, 5000Κ, HPL (high power led), 
φωτεινότητα από 21.000 lumen και διάρκεια ζωής από 50.000 ώρες, γωνία δέσμης από 140

ο
 

μοίρες και πλέον, τάση λειτουργίας από 85-265V, στεγανότητας από IP65. Διαστάσεις περίπου 
590χ200χ100 mm. 
Α/Α 77 Φωτιστικό επιτοίχιο λευκό 1χ1,20Μ, μεταλλικό με περσίδα διπλή παραβολική, 
κατάλληλο για έναν λαμπτήρα led T8 μήκους 1,20Μ. 
Α/Α 78 Φωτιστικό επιτοίχιο λευκό 2χ1,20Μ, μεταλλικό με περσίδα διπλή παραβολική, 
κατάλληλο για έναν λαμπτήρα led T8 μήκους 1,20Μ. 
Α/Α 79 Φωτιστικό επιτοίχιο λευκό στεγανό 2χ1,20Μ, για 2 λάμπες led T8 μήκους 1,20Μ, με κλιπ 
inox στεγανότητας από IP65. 
Α/Α 80 Φωτιστικό επιτοίχιο λευκό 1χ0,60Μ, μεταλλικό, κατάλληλο για έναν λαμπτήρα led T8 
μήκους 0,60Μ, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 81 Φωτιστικό επιτοίχιο λευκό 2χ0,60Μ, μεταλλικό, κατάλληλο για 2 λαμπτήρα led T8 
μήκους 0,60Μ, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 82 Φωτιστικό προβολέας led smd 50W , από αλουμίνιο και γυαλί, 4000Κ φωτεινότητα από 
4.5000 lumen, διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες, τάση λειτουργίας 220-240V, στεγανότητας από 
IP65, από IK06, άνοιγμα δέσμης από 100

ο
 μοίρες. Κατάθεση δήλωσης συμμόρφωσης. 

Κατάθεση δείγματος. 
Α/Α 83 Φωτιστικό προβολέας led smd 100W , από αλουμίνιο και γυαλί, 4000Κ φωτεινότητα από 
10.000 lumen, διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες, τάση λειτουργίας 220-240V, στεγανότητας από 
IP65, από IK06, άνοιγμα δέσμης από 100

ο
 μοίρες. 

Α/Α 84 Φωτιστικό προβολέας led smd 150W , από αλουμίνιο και γυαλί, 4000Κ φωτεινότητα από 
16.000 lumen, διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες, τάση λειτουργίας 220-240V, στεγανότητας από 
IP65, από IK06, άνοιγμα δέσμης από 100

ο
 μοίρες. 
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Α/Α 85 Λαμπτήρας LED PAR38 E27 15W, 4000K, φωτεινότητα από 1.300 lumen, άνοιγμα 
δέσμης από 45

ο
 μοίρες, διάρκεια ζωής από 30.000 ώρες, κύκλοι αφή-σβέσης από 25.000, τάση 

λειτουργίας από 170-240V. 
Α/Α 86 Φωτιστικό εφεδρείας προβολέας με 2χ20 LED SMD, από άκαυστο ABS & PC, ισχύος 
από 4W, φωτεινότητα ανά επίπεδο από 150-300 lumen, με μπαταρία Li-ion, τάση λειτουργίας 
από 220-240V, στεγανότητας από IP20, χρόνος αποφόρτισης από 2 ώρες. 
Α/Α 87 Πρίζα λευκή χωνευτή RJ11 με πλαίσιο. 
Α/Α 88 Φωτιστικό πλαφονιέρα λευκή αλουμινίου, κατάλληλη για λάμπα led 10W, διαστάσεων 
περίπου 28χ14χ10, στεγανότητας από IP44.  
Α/Α 89 Λαμπτήρας νατρίου Ε40 250W, αχλαδωτός, φωτεινότητα από 30.000 lumen και 
διάρκεια ζωής από 36.000 ώρες, στεγανότητας από IP20, ενεργειακή κλάση Α++. 
Α/Α 90-91 Ασφάλειες γυάλινες διατομής 5,2χ20, άμεσου τήξεως, έντασης 2

Α
 και 3,15

Α
. 

Α/Α 92 Ασφάλεια (φυσίγγιο) NEOZED-16A, EN60269-1, EN60269-3. 
Α/Α 93 Πρίζα τηλεφώνου εξωτερική RJ11 αυτοκόλλητη. 
Α/Α 94 Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm

2
 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.3 (100m χρώματος μαύρου, 

100m χρώματος καφέ, 100m χρώματος κόκκινου, 100m χρώματος μπλε και 100m χρώματος 
κίτρινου. ) 
Α/Α 95 Ντουί λευκό βακελίτη Ε14, 250V, στεγανότητας από IP20. 
Α/Α 96 Κανάλι δαπέδου πλαστικό γκρι από PVC UL94, διατομής 70χ20, στεγανότητας από 
IP40. 
 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
άρθρο 25,του Ν4412/16. 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε 
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει 
αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 3. Α,Β,Γ. 
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 
 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος 
τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 

 
3Α.  ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 
 
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του 
άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 
μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 (εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 
Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16: 
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i) Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
ii)  Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 
Σύμφωνα με το άρθρο 79

Α
 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/17, η υποβολή 

του ΤΕΥΔ, δύναται να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση  νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.    
Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή όλα 
τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 
79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kat-
hosp.gr), στη διαδρομή : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπου 
έχουν ορισθεί τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν (για το πεδίο Μέρος IV: Κριτήρια 
επιλογής θα συμπληρωθεί μόνο το πεδίο α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής), 
καθώς και στον ισότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οδηγίες συμπλήρωσής του». 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

  
3Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
 
3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.  
 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται ανά μονάδα υλικού, στη μονάδα μέτρησης που 
αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Οι τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό. 

 Η αναγραφή τιμών ανά μονάδα μπορεί να γίνεται έως τρία δεκαδικά ψηφία. 

 Η αρίθμηση των προσφερόμενων υλικών πρέπει να αντιστοιχεί στην αρίθμηση των 
υλικών στη διακήρυξη. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται  
 
4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 
των ειδών, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης.  
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την αυτή ακριβώς τιμή. 

 
Η προσφερόμενη τιμή, ανά είδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προβλεπόμενη τιμή 
πίστωσης. 
 
Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο 
παρουσία των οικονομικών φορέων.  
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αυξομειωθούν οι ποσότητες  των υπό 
προμήθεια υλικών, σύμφωνα με το Ν4412/16 άρθρο 105. 
 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

http://www.kat-hosp.gr/
http://www.kat-hosp.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Η διάρκεια της σύμβασης είναι Δώδεκα(12) μήνες.  
Δύναται να δοθεί παράταση που θα είναι ίση ή μικρότερη της συμβατικής διάρκειας, ύστερα από 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον  υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του 
προμηθευτή. 

 
6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

 Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό  5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,  
απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης των 2.500,00€. 

 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας που αναλογεί στην τμηματική παράδοση. 
Εφόσον η παράδοση γίνεται εφ’ άπαξ η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται βάσει του Ν4412/16 άρθρο 200.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 4%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
0,07% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β) κάθε άλλη νόμιμη 
κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του Υπ. Οικ. Αν γίνουν αλλαγές, 
εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος. 

 
9. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. (Ν. 
4412/16, Ν. 4497/17 άρθρο 107 και Ν. 4605/2019 άρθρο 43). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 

 
 

 

  Διοικητής του Νοσοκομείου 

  

 Ιωάννης Ηλιόπουλος 
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Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.                     
                    2) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.    
                    3) ΤΕΥΔ.  

 

 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 
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Υπόδειγμα ΥΔ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: «Προμήθεια υλικά ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων» 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Όνομα & επώνυμο πατέρα :  
Όνομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.   Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προκήρυξης. 
 
β.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 
γ. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του  
Διαγωνισμού.  
 
δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικά 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» συνολικής ετήσιας πίστωσης 49.521,88€ με 
ΦΠΑ.  
 
 

A/
A 

Περιγραφή είδους Κωδικός - ΚΑΤ 
Ετήσια 

ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος 
προ ΦΠΑ 

Αξία 
προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(%) 

Αξία με 
ΦΠΑ 

1 ΛΑΜΠΕΣ Ε14 9W ΚΕΡΑΚΙ 2265060102000002 150         

2 ΛΑΜΠΕΣ   Ε27 11w 2265060093000002 300         

3 ΛΑΜΠΕΣ   Ε27 23w 2265060097000002 200         

4 
ΛΑΜΠΕΣ  ΦΘΟΡΙΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 32W 2265060091000002 

150         

5 
ΛΑΜΠΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ LED 
0,60mm 9W 2265060110000002 

3500         

6 
ΛΑΜΠΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ LED 
1,20mm 18W 2265060108000002 

2000         

7 
ΛΑΜΠΕΣ  ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ LED 
1,50mm 22W 2265060109000002 

50         

8 
ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ HQI 
70W 2265060319000002 

10         

9 ΛΑΜΠΕΣ  HQI 400W 2265060306000002 20         

10 ΛΑΜΠΕΣ HQI 250W 2265060307000002 20         

11 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 10Α                2265010050000002 50         

12 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 16Α               2265010051000002 70         

13 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 20Α 2265010052000002 20         

14 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 25Α 2265010053000002 20         

15 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ 22,5Χ22,5 2265080005000002 

10         

16 ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 2267600226000002 10         

17 ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Ε40 2265020057000002 10         

18 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 2265050057000003 50         

19 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΟΝΔΟΛΑ 2265050058000002 30         

20 ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 2265080041000002 15         

21 
ΠΡΙΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
16Α 2265020060000002 

10         

22 ΠΡΙΖΑ+ΦΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 32Α 2265020072000002 5         

23 ΡΟΖΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2265050051000002 100         

24 ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2265050054000002 350         

25 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΟΖΕΤΑΣ-
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2265050052000002 

200         

26 
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΚΑΛΩΔΙΟ 2265020101000002 

20         

27 
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΛΩΔΙΟ 2265020110000002 

10         
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28 
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΛΩΔΙΟ 2265020111000002 

30         

29 ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 2265050104000002 100         

30 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 
ΑΠΛΟΣ 2265020001000002 

50         

31 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 
ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ 2265020002000002 

20         

32 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε27  2265020051000002 200         

33 
ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΥΜΠΩΤΑ 2265020056000002 

2000         

34 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 
36W 2265050082000002 

50         

35 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ DIMER 2265020004000002 2         

36 
ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-
150W 2265060309000002 

30         

37 
ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-
250W 2265060310000002 

30         

38 
ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-
110W 2265060311000002 

20         

39 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-40W 2265060312000002 20         

40 ΛΑΜΠΕΣ ΧΕΙΡ/ΕΙΩΝ 22,8V-50W 2265060313000002 30         

41 ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΛΙΓΟ ΛΑΔΙ 2267600125000002 10         

42 ΣΠΡΕΙ ΚΛΙΝ 2267600943000002 10         

43 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5mm (σε 
μέτρα) 2265040041000002 

200         

44 ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2265020070000002 30         

45 ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 2265020071000002 30         

46 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20Χ20 2265050028000002 50         

47 ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΣΟΥΚΟ 2265020062000002 50         

48 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 35Α 2265010011000002 20         

49 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 100A 2265010260000002 20         

50 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 80A 2265010259000002 20         

51 ΚΛΕΜΕΣ 6mm (σε δωδεκάδες) 2265050061000002 50         

52 ΚΛΕΜΕΣ 10mm (σε δωδεκάδες) 2265050062000002 20         

53 NYA 1mm (σε μέτρα) 2265040018000002 700         

54 
ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 
ΣΤΕΓΑΝΑ 10Χ10 2265020118000002 

20         

55 
ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2265020040000002 

20         

56 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 40Χ30 2265050023000002 
50         

57 
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 2265050297000002 

10         

58 ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΣΟΥΚΟ 2265050036000002 30         

59 ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 2265050123000002 10         

60 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 20Α 2265050015000002 5         
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61 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 24Α 2265050016000002 5         

62 ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 40Α 2265050017000002 5         

63 
ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
10Α 2265020128000002 

5         

64 
ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
16Α 2265020125000002 

5         

65 
ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
20Α 2265020126000002 

5         

66 
ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 
25Α 2265020127000002 

5         

67 Δ.Δ.Ε (ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 40Α 2265020096000002 10         

68 Δ.Δ.Ε (ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ) 63Α 2265020128000001 2         

69 
ΜΠΟΥΤΟΝ (ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ 
ΘΥΡΕΣ) ΟΝ 2265050302000002 

15         

70 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ  2265020121000002 
5         

71 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PL LED 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2265080006000002 

80         

72 ΚΟΝΤΡΟΛ ΘΥΡΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2265050065000002 8         

73 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΜΕ 
ΚΩΔΙΚΟ 2265050066000002 

12         

74 ΛΑΜΠΑ Ε40 LED 58W 2265050320000002 15         

75 ΛΑΜΠΑ GU10 LED 2265050320000003 20         

76 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΔΡΟΜΟΥ 
ΜΠΡΑΤΣΟΥ 2265080152000001 

10         

77 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1X1,20cm 2265080152000002 10         

78 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 2X1,20cm  2265080152000003 30         

79 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΣΤΕΓΑΝΟ 
2Χ1,20cm 2265080152000006 

40         

80 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 1X0,60cm 2265080152000004 30         

81 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 2X0,60cm 2265080152000005 30         

82 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞ.ΧΩΡΟΥ 
50W 2265080054000002 

30         

83 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞ.ΧΩΡΟΥ 
100W 2265080055000002 

20         

84 
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΞ.ΧΩΡΟΥ 
150W 2265080039000002 

15         

85 ΛΑΜΠΑ LED PAR38-E27-15W 2265050319000002 20         

86 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LED 
(ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ) 2265080152000007 

15         

87 ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΗΛ RJ11 2265050056000002 10         

88 ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ 2265080150000002 40         

89 
ΛΑΜΠΑ ΓΟΛΙΑΘ Ε40 ΒΙΔΩΤΗ 
250W 2265060070000002 

30         

90 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2Α 2265010012000002 20         

91 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 3,15Α 2265010017000002 20         

92 ΝΕΟΖΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α 2265010008000002 30         

93 
ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11 2265050320000001 

20         

ΑΔΑ: ΨΨΜ046906Π-ΠΙ6





ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 16 

94 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5mm (σε μετρα) 2265040139000001 500         

95 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΝΙΟΝ Ε14 2265020050000002 100         

96 
ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 90Χ60 
(ΔΑΠΕΔΟΥ) σε μετρα 2265050027000002 

50         

 
 
 

 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. Εάν στη στήλη αξία χωρίς ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής 
αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον 
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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1.                    ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221996 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ. 145 61 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γκάργκουλας Κώστας 
- Τηλέφωνο: 213-2086333 
 - Ηλ. ταχυδρομείο: prom13@kat-hosp.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kat-hosp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[……] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε σύμβαση προμήθειας «Προμήθεια υλικά ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων» 
- 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 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prom13@kat-hosp.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

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

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 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 
κατάλογο

v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

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

vi
; 

[] 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 από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

xv
 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xviii
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xix
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xxi
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; 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 ;

xxii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

xxiii
 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου

xxiv
; 

[] 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 καταστάσεις

xxv
 

: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- 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 περιστάσεις

xxvi 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxvii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης

xxix
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxx
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής

xxxi
; 

του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 
και/ή, 
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 

xxxii
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

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 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 εξής

xxxiii
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό 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 
αναλογίες

xxxiv
 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 y

xxxv
 -και η αντίστοιχη 

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

[……][…]νόμισμα 
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οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

xxxvi
, 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: 

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 αναφοράς

xxxvii
, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς

xxxviii
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες

xxxix
, 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 ελέγχων

xl
 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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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: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας

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

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 

 
[] Ναι [] Όχι 
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της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 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: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 

ΑΔΑ: ΨΨΜ046906Π-ΠΙ6





ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 32 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται

xlii
, 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 δωρεάν

xliii
. 

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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 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). 

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

“διαφθορά”. 

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

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

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

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xii

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

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/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.". 

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

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

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

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
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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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxix
 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. 
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xl
 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. 

xli
 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.  

xlii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xliii
 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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