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           ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΑΠΟΓΡΑΦΗ  

             ΠΑΓΙΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΚΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 

    
  
Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) θαζψο θαη ηελ απφθαζε Γ 35/07-12-21 Θέκα 5ν,  (ΑΓΑ:  

Χ2Φ7ΟΡΡ1-Ε7Υ), πξνζθαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν γηα ηελ «Απνγξαθή Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ ηνπ ΔΚΑ θαη Σαπηνπνίεζήο ηνπο κε ην πθηζηάκελν Μεηξψν Παγίσλ», λα 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξά κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. 

  

                                  ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα  αξρή 
ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
(Δ.Κ.Α.) 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή 
(Υακειφηεξε ηηκή) 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 13.000,00€ κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
 
Σέζζεξεηο (4) κήλεο   
 

CPV   79211000-6 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Σξίηε 11-01-2022, ώξα 11:00 πκ, ζην πξσηφθνιιν 
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο Σξίηε, 11-01-2022  ώξα 12:00 κκ 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηζρχο πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Απνζθξάγηζε όιωλ ηωλ θαθέιωλ ζε κία ζπλεδξίαζε θαη  
                                   αμηνιόγεζε ζε έλα ζηάδην. 
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TEΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : «Απνγξαθή Παγίωλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ ηνπ 

ΔΚΑ θαη Σαπηνπνίεζή ηνπο κε ην πθηζηάκελν Μεηξών Παγίωλ» 

 

Α. Έιεγρνο θαη πιήξε θαηαγξαθή ηωλ πθηζηάκελωλ Παγίωλ ηνηρείωλ αλά ζέζε εγθαηάζηαζεο 

A1. ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ (ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ) 

1. πλεξγαζία ηνπ αλαδφρνπ κε ηε δηαρείξηζε κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

 γηα ηα είδε ησλ παγίσλ θαη ηηο θαηεγνξίεο – νκάδεο αλά είδνο παγίνπ πνπ ζα πξέπεη λα απνγξαθνχλ. 

 Γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε φισλ ησλ παγίσλ. 

 

2. Καηαλνκή ηνπ πξνο απνγξαθή εμνπιηζκνχ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Ηαηξηθν-μελνδνρεηαθφο Δμνπιηζκφο (π.ρ. θνξεία, θξεβάηηα αζζελψλ, θ.ιπ.) 

 Ξελνδνρεηαθφο Δμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο Γξαθείσλ (Κνκνδίλα, Γξαθεία, θ.ιπ.) 

 Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 

 Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο 

 Ηαηξηθφο Δμνπιηζκφο (Όιεο νη ηαηξηθέο ζπζθεπέο) 

 Μεηαθνξηθά κέζα 

 Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο 

 

3. Κσδηθνπνίεζε θαηά CPV ησλ νκάδσλ ηνπ απνγξαθέληνο εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφ είλαη εθαξκφζηκν, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΠΤ. 

 

4. Γηα θάζε πάγην ζα θαηαγξάθεηαη ε εμήο πιεξνθνξία (φπνπ απηφ είλαη εθαξκφζηκν) 

 Οκάδα – Δίδνο 

 Καηαζθεπαζηήο 

 Μνληέιν 

 S/n, φπνπ πθίζηαηαη 

 Γηαζηάζεηο γηα έπηπια 

 Σκήκα θαη ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

 Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο (αγνξά, δσξεά ή επηρνξήγεζε) 

 ρφιηα (π.ρ. επηπιένλ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ ην πάγην θαιχηεξα) 

εκείσζε: Σα άρξεζηα πιηθά ζα θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηή θαηάζηαζε, αιιά κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη: 

 πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαη αλ ππάξρνπλ άηνκα ππεχζπλα γηα ηελ παξαιαβή, ηνπνζέηεζε 

ζε απνζήθεο, θιηληθέο θ.ιπ., εθπνίεζε, παχζε ρξήζεο, θαηαζηξνθή θαη ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηα 

ηεξνχκελα βηβιία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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 ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ παγίσλ (αγνξά, δσξεά, επηρνξήγεζε, παξνρή απφ άιιν θνξέα θ.ιπ.) 

 ηελ ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή απφθηεζε, φζν θαη θαηά ηε 

κεηαγελέζηεξε παξαθνινχζεζή ηνπ γηα ηπρφλ κεηαθίλεζή ηνπ εληφο ή εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ (θιηληθέο, 

απνζήθεο θ.ιπ.) θαη ηήξεζε ζπζηήκαηνο ρξέσζεο-απνρξέσζεο. Γηεξεχλεζε χπαξμεο ζρεηηθήο έλδεημεο-

ζήκαλζεο, είηε ειεθηξνληθήο, είηε ρεηξφγξαθεο, επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, φπνπ λα επηζεκαίλεηαη ν 

κνλαδηθφο θσδηθφο ηνπ ζηνηρείνπ ηφζν ζην Μεηξψν Παγίσλ φζν θαη ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή. 

 ηε κεηαβνιή ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Γηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρεηξηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαβνιψλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα πάγην (αθηλεζία, παχζε, θαηαζηξνθή) θαη 

ηπρφλ εθδηδφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα πηζηνπνηνχλ απηέο ηηο κεηαβνιέο. 

 ηελ χπαξμε θαη’ είδνο αλάιπζεο παγίσλ ζηνηρείσλ κε αλαπφζβεζην ππφινηπν ζην Μεηξψν Παγίσλ 

ηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη ζπζρέηηζεο ηεο αμίαο θηήζεο απηψλ ησλ παγίσλ κε θνξνινγηθά ή άιια ζηνηρεία 

απφθηεζήο ηνπο.  

 

Α2.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Γηα λα κπνξέζεη ε απνγξαθή λα είλαη αμηνπνηήζηκε θάζε είδνο πξέπεη λα απνγξαθεί κε εληαία 

νλνκαηνινγία θαη θσδηθνπνίεζε θαη δεκηνπξγία νκάδσλ θαη ππννκάδσλ. 

 

ε πεξίπησζε εηζαγσγήο λέσλ παγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγξαθήο : 

 ζα παξαδνζνχλ εηηθέηεο κε θσδηθνχο παγίσλ, 

 ζε θάζε λέν πάγην ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα επηθνιιάηαη κνλαδηθφο θσδηθφο θαη ζα θαηαγξάθεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ, ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαη ην ρψξν πνπ ηνπνζεηείηαη. 

 

ηνλ αλάδνρν ζα δνζνχλ θαηαζηάζεηο απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία κε φπνηα 

πάγηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο έρνπλ θαηαγξάςεη αλά ηκήκα λνζνθνκείνπ. Δπίζεο, ζα δνζεί θαηάζηαζε κε ηνπο 

θσδηθνχο ησλ ηκεκάησλ φπσο ππάξρνπλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Π). 

Οη αξηζκεκέλεο εηηθέηεο (κε θσδηθφ ηχπνπ barcode), πνπ ζα επηθνιιεζνχλ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ αλάδνρν 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο απνγξαθήο. Σν θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ εηηθεηψλ δελ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ην 

Ννζνθνκείν γηα παξάδνζε εηηθεηψλ κε θσδηθφ ηχπνπ barcode ζηνλ αλάδνρν, ηφηε ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη αξηζκεκέλεο εηηθέηεο κε κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο αλά πάγην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 

ε θάζε ηκήκα ν αλάδνρνο ζα θάλεη : 

 Απνγξαθή παξνπζία ηνπ ππνιφγνπ (κεηά απφ ζπλελλφεζε), ν νπνίνο ζα ππνδεηθλχεη φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο.  

 Καηαγξαθή  

α. ελφο θσδηθνχ ηνπ παγίνπ 

ΑΔΑ: ΨΨΖ2ΟΡΡ1-ΧΔΡ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 4 

β. ηνπ είδνπο ηνπ παγίνπ (πεξηγξαθή) κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην 

κεηξψν παγίσλ είηε φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ππφινγν είηε φπσο έρεη ήδε θαηαγξαθεί ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα έρεη παξαιάβεη ν αλάδνρνο 

γ. ηεο κάξθαο ηνπ κνληέινπ θαη ηνπ serial number, φπνπ ππάξρεη 

δ. ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (δσξεά, επηρνξήγεζε θ.ιπ.) ηνπ παγίνπ θαζψο θαη ην εθηηκψκελν     

    έηνο αγνξάο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη γλσζηφ 

ε. ησλ άρξεζησλ πιηθψλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε μερσξηζηή θαηάζηαζε 

 Δπηθφιιεζε ησλ θσδηθψλ ζηα θαηαγξαθφκελα πάγηα 

 

Ο αλάδνρνο αθνχ νινθιεξψζεη ηελ απνγξαθή ζε θάζε ηκήκα ζα παξαδίδεη ηελ θαηάζηαζε απνγξαθήο 

ζηνλ ππφινγφ ηνπ γηα έιεγρν, έγθξηζε θαη ππνγξαθή. 

1. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφινγνο έρεη θάπνηεο αληηξξήζεηο κε ηελ απνγξαθή, ηηο θαηαγξάθεη ζηελ 

θαηάζηαζε απνγξαθήο θαη ηελ επηζηξέθεη ζηνλ αλάδνρν ρσξίο έγθξηζε. 

2. Ο αλάδνρνο πξνβαίλεη ζηε δηεπζέηεζε απηψλ, αλ ζπκθσλεί κε ηνλ ππφινγν θαη ηελ επηζηξέθεη γηα 

έγθξηζε. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππνιφγνπ θαη αλαδφρνπ, ζα θαηαγξάθνληαη νη αληηξξήζεηο θαη ην έξγν ζα 

ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.  

 

Με βάζε ηελ θαηάζηαζε απνγξαθήο, ν αλάδνρνο δεκηνπξγεί αξρείν απνγξαθήο ζε excel, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα πεδία: θσδηθφο ηκήκαηνο, θσδηθφο παγίνπ, είδνο-πεξηγξαθή παγίνπ, κάξθα (φπνπ 

ππάξρεη), κνληέιν (φπνπ ππάξρεη), serial number (φπνπ ππάξρεη), ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, εθηηκψκελν έηνο 

αγνξάο. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο ζε φιν ην Ννζνθνκείν ζα εθηππσζεί θαηάζηαζε ηεο θπζηθήο 

απνγξαθήο θαηά ηκήκα, πνπ ζα ζπκθσλεί κε ηηο ρεηξφγξαθεο πξσηφηππεο θαηαζηάζεηο απνγξαθήο θαη ζα 

θαηαγξάθεη ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηνπ ππνιφγνπ. 

 

Β. Σαπηνπνίεζε κε ην ηεξνύκελν Μεηξών Παγίωλ ηνηρείωλ 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο ζε φιν ην Ννζνθνκείν, ζα πξέπεη λα γίλεη ηαπηνπνίεζε ησλ 

θαηαγξαθφλησλ παγίσλ γηα φια ηα ηκήκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ίδησλ 

παγίσλ ζηνλ ίδην θσδηθφ γεληθήο ινγηζηηθήο. 

 Αληηζηνίρηζε ησλ θαηαγξαθφλησλ παγίσλ κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο-νκάδεο-ηχπνπο-πιηθά παγίσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην πθηζηάκελν Μεηξψν Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Όπνπ δελ 

ππάξρεη ε αλάινγε θαηεγνξία-νκάδα-ηχπνο-πιηθφ, ζα αλνίγνληαη λέεο ζην πθηζηάκελν Μεηξψν 

Παγίσλ ζε ζπλελλφεζε κε ην πξνζσπηθφ. Παξάιιεια ζα γίλεη θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε 

ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 
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- ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 Διέγρεηαη αλ έγηλε πιήξεο αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεραλεκάησλ αλά ζέζε (θιηληθή, απνζήθε) 

θαη ζπκθσλία απηψλ κε ην ηεξνχκελν αλαιπηηθφ Μεηξψν Παγίσλ ηνηρείσλ. 

 Καηαγξαθή κεραλεκάησλ 

- ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

 Έιεγρνο γηα ην αλ πξνθχπηεη πιήξεο αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηάκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ζπκθσλία 

απηψλ κε ην ηεξνχκελν αλαιπηηθφ Μεηξψν Παγίσλ ηνηρείσλ. 

 Καηνρή λφκηκσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο. 

 Ύπαξμε ή κε κεηαηξνπήο θαπζίκσλ. 

 Μεηαθνξηθά κέζα ζε αθηλεζία. Παξάδνζε πηλαθίδσλ. 

- ΔΠΗΠΛΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 Διέγρεηαη αλ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνίρηζε ησλ πθηζηάκελσλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ζπκθσλία απηψλ κε ην ηεξνχκελν αλαιπηηθφ Μεηξψν Παγίσλ ηνηρείσλ. 

 - ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  

 Γηεξεχλεζε ησλ ζπκβάζεσλ ελ ελεξγεία θαη αληηζηνίρηζε απηψλ κε ηηκνιφγηα αγνξάο. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ ζα έρεη δηάξθεηα 4 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηνλ εμήο ηξφπν : 

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε ππεξεζία Α1 (ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ) θαηά 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο. 

 Σκεκαηηθά ζε 2 θάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ππεξεζίαο Α2.  

πγθεθξηκέλα, κε ηελ ηκεκαηηθή νινθιήξσζε αλά θάζε ηεο ππεξεζίαο Α2 (ΑΠΟΓΡΑΦΖ) απφ 25% 

εθάζηε, ήηνη ζπλνιηθά 50% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο. 

 Σέινο, φηαλ νινθιεξσζεί ε ππεξεζία Β (ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ) θαηά 25% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο. 

ΛΟΙΠΑ 

 Θα ππάξρνπλ ζηειέρε - ππάιιεινη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηα νπνία ν αλάδνρνο ζα κπνξεί λα απεπζχλεηαη 

γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο. 

 Θα ζπζηαζεί επηηξνπή παξαθνινχζεζεο - παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 

απνγξαθήο ζα επηιχεη θαη ζα απνθαζίδεη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

αλσηέξσ. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Ο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε απνγξαθέο θαη ηαπηνπνηήζεηο παγίσλ ζε 

Ννζνθνκεία, πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο νλνκαηνινγίαο.  
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 Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη απφ 3 (ηξεηο) ηνπιάρηζηνλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ηνπ αλαδφρνπ γηα 

απνγξαθή & ηαπηνπνίεζε παγίσλ κε αληίζηνηρα Ννζνθνκεία. 

 Να ππνβιεζεί Άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο Λνγηζηηθψλ – Φνξνηερληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο γηα ηα δηαγσληδφκελα λνκηθά πξφζσπα.  

 Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκφζηα Μνλάδα Τγείαο 

θαη εηδηθφηεξα, λα έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηνλ Αλάδνρν ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ε ζχληαμε απ' απηφλ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) ηζνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ην Π Γ 146/2003 θαη΄ έηνο, ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα πξηλ απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (ρξήζεηο 2020, 2019, 2018). ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην 

πξφζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο 

δέθα εκεξψλ απφ άιιν πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα ζρεηηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη.  

 Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο 

ινγηζηή−θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ 

αλαδφρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή – θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β΄ ηάμεσο 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

 ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο − 

Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η., κε εμαξηεκέλε εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο κε ηνλ 

αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο πξν ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη κε 

απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ 

Π.Γ. 146/2003, 205/1998.  

 Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλαδφρνπ, πξέπεη επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 80% πιήξνπο θαη εμαξηεκέλνπο εξγαζίαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξηεηίαο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ αλαδφρνπ, απηφο πξέπεη λα θαηέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ.  

 Ο αλάδνρνο λα είλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο δηαδηθαζίεο GDPR θαη λα ελαξκνλίζεη ην πξντφλ κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ην 

GDPR.  

 Απαγνξεχνληαη ξεηψο νη ππεξγνιαβίεο ζε ηξίηνπο.  

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη νκάδεο απνγξαθήο ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ 

ηθαλέο γηα λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη. 
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 ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ :  

 

1. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 25,ηνπ Ν4412/16.  

 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 92 ηνπ 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 4782/21 ηζρχνπλ ηα εμήο:  

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ δελ δηελεξγνχληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, νη 

πξνζθνξέο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α) ε ιέμε πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο,  

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,  

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο),  

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 

    3Α.    «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»  

 

ηα «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πεξηιακβάλνληαη:  

α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, 

φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη εηδηθά φηη δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 & 4 

θαη ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ 

θαη φηη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 

(εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην).  

Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16:  

i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).  

ii) ii) Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.). χκθσλα κε 

ην άξζξν 79Α ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17,  
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ε ππνβνιή ηνπ ΣΔΤΓ, δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Οη ελψζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια 

ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο.  

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή(έρνπλ νξηζζεί ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kathosp.gr), ζηε δηαδξνκή : 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ-ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΗ ► ΝΔΔ ΓΗΑΚΖΡΤΞΔΗ, θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

κε νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ».  

β) Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζηελ 

νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα δειψλεη ηελ απνδνρή, πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.  

 

3Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ηελ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε (σο ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα).  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη. 

 

4. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη 

πξνζθνξέο, κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε 

θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  

 

5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη γηα ηέζζεξεηο (4) κήλεο.   
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     Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, 
ζηελ πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε από αλώηεξν θξαηηθό θνξέα ή άιιε 
δηαγωληζηηθή δηαδηθαζία. 

 

6. ΔΓΓΤΗΔΙ   

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε.   

Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Ν.4412/16 άξζξν 200. 

8. ΚΡΑΣΗΔΙ  

α) Φπρηθή πγεία 2%, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

    0,07% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) θαη  

β) θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νφκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ Τπ. Οηθ.  

Αλ γίλνπλ αιιαγέο, εθαξκφδνληαη νη θξαηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 

 

9. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ  

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε ηζρχεη ε θείκελε Ννκνζεζία  

(Ν. 4412/16, Ν. 4497/17 άξζξν 107, θαη Ν. 4605/19, άξζξν 43, Ν. 4782/2021). 

 
πλεκκέλα: 
 
1) Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
2)   Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
3) ΣΔΤΓ 
 
 
 
 
 
 
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                  Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο                                     

                                                  Νίθνο Φαξξφο       
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Τπόδεηγκα 1, γηα απνδνρή ηωλ όξωλ ηεο δηαθήξπμεο 

 

                                                               ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

                                                          (Άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 

 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηελ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΚΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 
  

Ο/Ζ (φλνκα)           :  

Δπψλπκν             :  

Όλνκα & επψλπκν παηέξα :  

Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο :  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο  :  

Σφπνο γέλλεζεο            :  

Σφπνο θαηνηθίαο            :  

Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  

α. Απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πξνζθιήζεσο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο.  

β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

γ. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

δ. πκκεηέρσ κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

 

 
 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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Τπόδεηγκα 2. νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 
      
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηελ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ  
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΚΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 

    
 

  

Σίκεκα 
αξηζκεηηθψο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθψο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
Οινγξάθσο 

   

 
 
 
 
 
 
 
(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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Τπόδεηγκα 3 
 
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ) 

                                                                

                              ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα  

- Ολνκαζία:  ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [ 50028_02] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε/Σαρ. Κσδηθφο:  π. Θενιφγνπ 1 & Λεσθ. Φπιήο 8ε ζηάζε 

Ίιηνλ ΣΚ 13122 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Νηθεθφξνο Γηψξγνο 

- Σειέθσλν: 2132015353 

- Ζι. ηαρπδξνκείν:  ekaprom1@eka-hosp.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.kat-hosp.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV: 79211000-6) - Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ:  

1- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΔΚΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ  

 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή:  

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

                                                      
  

 

 

 

 

http://www.kat-hosp.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεi; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

ΑΔΑ: ΨΨΖ2ΟΡΡ1-ΧΔΡ
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Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνi: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 
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Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποi; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία    

 

 

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 
 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝi  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[ ]Ναη [ ]Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
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Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε 

IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

 

 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέτνπσα αξρή ή ν αλαζέτσλ υνξέαο δετνύλ ξετώο απτέο τηο πιεξνυνξίεο (θατ' 

ευαξκνγή τνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή ευόσνλ ν πξνσυέξσλ / ππνςήυηνο νηθνλνκηθόο 

υνξέαο  πξντίζεταη λα αλαζέσεη σε τξίτνπο ππό κνξυή ππεξγνιαβίαο τκήκα τεο σύκβασεο 

πνπ ππεξβαίλεη τν πνσνστό τνπ 30% τεο σπλνιηθήο αμίαο τεο σύκβασεο σύκυσλα κε τν 

άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνλταη στελ παξνύσα 

ελότετα, παξαθαιείσζε λα παξάσρετε τηο πιεξνυνξίεο πνπ απαητνύλταη σύκυσλα κε τηο 

ελότετεο Α θαη Β τνπ παξόλτνο κέξνπο θαη σύκυσλα κε τν κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν 

(ή θατεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοi 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεi· 

2. δσξνδνθίαi,i· 

3. απάηεi· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοi· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοi· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλi. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπi ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 

εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]i 
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Δάλ λαη, αλαθέξεηεi: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]i 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«αςηοκάθαπζη»)
i
; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλi: 

[……] 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεοi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 
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πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;i 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): i 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπi; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 
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Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοi : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε  

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηοi  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έσει διαππάξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκαi; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 
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πιεξνθνξίεο:  

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έσει ζςνάτει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλi, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοi; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαi 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοi; 

ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοi, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ 

ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 

παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοi: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκ

ελίεο 

παξαιήπ

ηεο 

    
 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαοi ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 
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12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα 

ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο 

αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 

βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 

παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαηi, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλi. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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