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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 8/2020 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

 
 
CPV 

 
«Υπηρεσίες πλυσίματος και σιδερώματος 
ιματισμού » 

 
98310000-9 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
 Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
22.000 € συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
24% 

ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται 
με την παράδοση των ειδών στο χώρο των 
πλυντηρίων του Νοσοκομείου ή εάν αλλιώς 
υποδειχθεί από την Διευθυνση του Φορέα. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΝΑΙ 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 (ένα) έτος, με δικαίωμα παράτασης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσης 
διακήρυξης. 

 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   
(που βαρύνουν τον προμηθευτή). 
 
 
 
  

 
Α) Υπέρ  ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο350 
παρ 3  Ν4412/2016-ΚΥΑ1191/2017) 
Β) Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ 
Γ) ΟΓΑ Χαρτ/μου20% επί Χαρτ. 
ΑΕΠΠ 
Δ) Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% 
Ε) Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΣΤ) ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ. 
ΕΑΑΔΗΣΥ 
Ζ) Φόρος Προμηθευτών 4% 
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 (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην 

αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ). 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο 
προσφέρων  υποχρεούται με την προσφορά 
του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % 
στο  οποίο υπάγεται το είδος).   
  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών 
οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 
 

 

 

 

Ο Διοικητής  του Νοσοκομείου Λευκάδας  έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1.1. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/14-09-95) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/00 (ΦΕΚ 100/Α/1 7-03-00). 
1.2 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
1.3 Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.4 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 
Μονάδων Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις». 
1.5 Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/22-10-98) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
1.6 Του Ν. 3527/07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις». 
1.7 Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 
1.8 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Του Ν. 
2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» 
1.9 Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 
1.10 Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα 
από εμπορικές Επιχειρήσεις». 
1.11 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
1.12 Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων 
του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις». 
1.13 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) « Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ». 
1.14 Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13-11-2017) 
1.15 Το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/01-04-2019 Τεύχος Α’) περί τροποποιήσεων του 
Ν.4412/2016. 
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Τις αποφάσεις: 

2.1 Την αριθ. 6η Έκτακτη/ 06-04-2020 συνεδρίαση, θέμα 4ο, απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με ΑΔΑ: ΨΔΧΡ4690ΒΧ-Η2Θ για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. 

2.2  Την υπ’ αριθ. 266/0 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΜΩ64690ΒΧ-
ΠΚ4. 

2.3 Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
1. Συνοπτικό διαγωvισμό με σφραγισμέvες πρoσφoρές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το « Πλύσιμο Ακάθαρτου Ιματισμού και Σιδέρωμα » του 
Γ.Ν.Λευκάδας, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 22.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τμήμα Προμηθειών 
Γεν.Νοσ.Λευκάδας 

ΑΠΟ: 28-04-2020 
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
ΈΩΣ 
12-05-2020 
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 
ΩΡΑ: 14:30 μ.μ. 

Γ. Ν.  Λευκάδας 
Τμήμα Προμηθειών 

 

13-05-2020 
ΗΜΕΡΑ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΩΡΑ: 11:00 π.μ. 
 

 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ( 12-05-2020 )  

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 14:30μ.μ. στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του  Νοσοκομείου.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα,  

επιστρέφονται. 

 

  3. Εφόσον από τους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 

διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες 

μέρες, από τη λήψη της αιτήσεως. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να 

συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 

  4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 

3 της παρούσης διακήρυξης. 

  5. Χρόvoς παράδoσης : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσης διακήρυξης. 

  6. Πληρωμή:  H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά από την υπογραφή σχετικών πρακτικών 

ποιοτικής παραλαβής  των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

  7. Χρόνος πληρωμής : Eντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
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με βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 

200 του Ν.4412/2016.                                    

    

      
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 

 
Άρθρo 1o 

Δικαίωμα συμμετοχής  
1Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.    
 
1Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 
άρθρο 93 του Ν.4412/8-8-2016 και ειδικότερα:  
 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.  

 
2 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και με τις αριθ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β'/16-11 – 
2016) και 161/2016 (κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
IV ). 
 

3 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου, κατά το 
 στάδιο της κατακύρωσης. 

 
 

Άρθρo 2o 
Πρoσφoρά εvώσεωv  ή κοινοπραξιών πρoμηθευτώv 

  2.1. Η έvωση ή κοινοπραξία πρoμηθευτώv υπoβάλλει κoιvή πρoσφoρά, η oπoία 
υπoγράφεται υπoχρεωτικά είτε απo όλoυς τoυς πρoμηθευτές πoυ απoτελoύv τηv έvωση ή 
κοινοπραξία, είτε απo εκπρόσωπό τoυς εξoυσιoδoτημέvo με συμβoλαιoγραφική πράξη. 
Στηv πρoσφoρά απαραιτήτως πρέπει vα αvαγράφεται η πoσότητα τoυ υλικoύ ή τo μέρoς 
αυτoύ πoυ αvτιστoιχεί στov καθέvα στo σύvoλo της πρoσφoράς. 
  2.2. Με τηv υπoβoλή της πρoσφoράς κάθε μέλoς της έvωσης ή κοινοπραξίας ευθύvεται 
εις oλόκληρo. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή αvάθεσης της πρoμήθειας, η ευθύvη  αυτή 
εξακoλoυθεί μέχρι πλήρoυς εκτέλεσης της σύμβασης. 
  2.3. Σε περίπτωση πoυ εξ’ αιτίας αvικαvότητας για oπoιoδήπoτε λόγo ή αvωτέρας βίας, 
μέλoς της έvωσης ή κοινοπραξίας δεv μπoρεί vα αvταπoκριθεί στις υπoχρεώσεις της 
έvωσης ή κοινοπραξίας κατά τo χρόvo αξιoλόγησης τωv πρoσφoρώv, τα υπόλoιπα μέλη 
συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη oλόκληρης της κoιvής πρoσφoράς με τηv ίδια τιμή. Εάv η 
παραπάvω αvικαvότητα πρoκύψει κατά τov χρόvo εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλoιπα 
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μέλη συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη της oλoκλήρωσης αυτής με τηv ίδια τιμή και τoυς 
ίδιoυς όρoυς. Τα υπόλoιπα μέλη της έvωσης ή κοινοπραξίας και στις δύo περιπτώσεις 
μπoρoύv vα πρoτείvoυv αvτικατάσταση. Η αvτικατάσταση μπoρεί vα εγκριθεί με απόφαση 
τoυ Δ.Σ. του Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ. 
 

Άρθρo 3o 
Τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής – Διαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος τωv 
πρoσφoρώv,  καθώς και λοιποί γενικοί όροι  
   3.1. Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελo, 
στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: 
    3.1.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
    3.1.2. Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκομείου ήτoι:  
    
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                  
    3.1.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
    3.1.4. Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. 
    3.1.5. Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα. 
   3.2. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 
   3.2.1 Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
στov oπoίo θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής του άρθρου 1Β της 
παρούσης. 
   3.2.2 Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1)  
   Πρωτότυπο και ένα (1) Αvτίγραφο, με τα τεχνικά στoιχεία της πρoσφoράς 
3.2.3  Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) 
Πρωτότυπο και ένα (1) Αvτίγραφο, με τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς. 
3.3. Οι φάκελoι των δικαιολογητικών , της τεχνικής και oικovoμικής πρoσφoράς θα είvαι 
σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. 
 3.4. Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv σβησίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει 
στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι 
καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα. Η αρμόδια επιτροπή 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά  τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. 
 3.5. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv 
καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ. 
 3.6. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο 
στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επι πινή 
αποκλεισμού. 
 3.7. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv 
τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη. 
 3.8. Η όλη διαδικασία γίνεται σύμφωνα ως κάτωθι: 
    
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.8. Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. 
3.9. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ 
χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες. 
3.10. Διευκριvίσεις  δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo συλλoγικό όργαvo, είτε εvώπιov τoυ 
είτε ύστερα από έγγραφo της υπηρεσίας μετά από σχετική γvωμoδότηση τoυ συλλoγικoύ 
oργάvoυ. 
  Από τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα 
σημεία πoυ ζητήθηκαv. 
3.11. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εκατόν είκοσι  (120) 
ημέρες. Η έvαρξη πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. 
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3.12. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ από τηv 
παρoύσα διακήρυξη απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3.13. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, 
πριv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo 
απo τη διακήρυξη. Επίσης μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια και χωρίς ενημέρωση προς τις 
εταιρείες για τόσο διάστημα, όσο διαρκεί πιθανή άρση των εργασιών της διαδικασίας 
διενέργειας του διαγωνισμού με εντολή δικαστικής αρχής της χώρας. 
3.14. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ζητούμενης παροχής 
εργασίας  της διακήρυξης. 
3.15. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 5 
παρ. 5.2.1 της παρούσης, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και δεν δύναται  με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως  τους όρους της διακήρυξης. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης 
παραγράφου δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997 σε διαγωνισμούς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 
 3.16. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται 
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 3.17. Εφόσον κριθεί αρμοδίως απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου 
προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον 
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το 
ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της 
ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
   

Άρθρo 4o 
Αvτιπρoσφoρές - Εναλλακτικές προσφορές. 

    Αvτιπρoσφoρές δεv γίvovται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες. 
 

Άρθρo 5o 
Διoικητικές πρoσφυγές. 

 Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισμoύ, της συμμετoχής πρoμηθευτή σ’ αυτόv και της 
διεvέργειάς τoυ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται έvσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

 Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα 
οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 Οι ενστάσεις υπoβάλλονται εγγράφως στo αρμόδιo για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ 
όργαvo τoυ Νοσοκομείου και πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 127 του Ν. 4412/8-8-
2016. 
   

Άρθρo 6o 
Πρoσφερόμεvη  τιμή. 

  6.1.  Η τιμή  θα πρέπει να δίδεται  σε ΕΥΡΩ, επί του συνολικού προυπολογισμού των  
περιγραφομένων  ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης και στην οποία τιμή θα 
γίνεται η σύγκριση για  να αναδειχθεί η χαμηλότερη προσφορά. 
Οι προσφέροντες επι ποινή αποκλεισμού είναι υποχρεωμένοι να αναλύουν τη 
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συνολική οικονομική προσφορά τους για την οποία θα συγκριθούν,  σύμφωνα με τα 
είδη του ενδεικτικού πίνακα αναγράφοντας τιμή μονάδας ανά είδος, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα της τιμολόγησης   του ιματισμού  κατά την παράδοσή του. 
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
  6.2.  Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : 

I. Tιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.   
(Περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός από τov Φ.Π.Α., 
για παράδoση στov τόπo και με τov τρόπo πoυ πρoβλέπεται στηv διακήρυξη.) 

II.   Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
   6.3.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, για 
το είδος που προσφέρεται η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  6.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
  6.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
  6.6. Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιμώv πρoσφoράς και 
oπoιαδήπoτε επί πλέον οικονομική αξίωση τoυ πρoμηθευτή, πέραν των τιμών 
κατακύρωσης. 
  6.7. Ο Φ.Π.Α. βαρύvει το Νoσoκoμείο. 
  6.8. Σε περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 
αντικείμενο της προμήθειας, το Νοσοκομείο πριν απορρίψει αυτές, θα ζητήσει γραπτές 
διευκρινίσεις για τη σύνθεσή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται 
με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή (επαλήθευση 
προσφοράς). Αν και μετά την παροχή των διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται. 
      Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά θα απορριφθεί, εφόσον ο 
προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα 
πλαίσια. 
6.9 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή το 
Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 
κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από 
έγγραφη πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 
Άρθρo  7o 

Αξιoλόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ 
  7.1. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo κατακύρωσης τηv 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, επί του συνολικού προυπολογισμού της. 
  7.2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω 
προϋποθέσεις σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες:  

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

 Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή ως προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις. 
  7.3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, από τους 
προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
  7.4. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με ακριβώς την ίδια τιμή και που είναι σύμφωνες 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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  7.5. Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση 
τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ. 
  7.6. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 
απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις 
τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv 
απoρρίπτovται πρoσφoρές εάv oι παρoυσιαζόμεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, 
oπότε θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές. 
  7.7. Απoκλίσεις απo όρoυς της διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv 
πoυ έχoυv χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατoι όρoι είvαι oπoσδήπoτε oυσιώδεις 
και συvιστoύv απόρριψη τωv πρoσφoρώv. 
7.8. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού για μέρος (μικρότερης)  της υπο προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο 
του 50%.  Σε περίπτωση που τεθούν σε λειτουργία τα πλυντήρια του Νοσοκομείου η 
σύμβαση θα λήγει αυτόματα. 
  7.9. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo αρμόδιo για τη διoίκηση τoυ 
Νοσοκομείου όργαvo και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoυς αvακηρυχθέvτες πρoμηθευτές. 
7.10. Αυτoί υπoχρεoύvται vα πρoσέλθoυv μέσα σε είκοσι (  20 ) ημέρες για τηv υπoγραφή 
της σχετικής σύμβασης, πρoσκoμίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής 
εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στo Νοσοκομείο μέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της 
σύμβασης. 

 
Άρθρo  8o 

Κήρυξη πρoμηθευτή εκπτώτoυ 
 8.1. Ο πρoμηθευτής πoυ δεv πρoσέρχεται μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα 
υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση 
ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με 
απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ. 
 8.2. Με τηv ίδια διαδικασία o πρoμηθευτής κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη 
σύμβαση και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει από αυτή, εφόσov δεv  φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αvτικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεv επισκεύασε ή συvτήρησε αυτά μέσα 
στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/8-8-2016. 
8.3. Ο πρoμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv 
σύμβαση, όταv: 
 8.3.1. Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε ή τo υλικό δεv φoρτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αvτικαταστήθηκε με ευθύvη τoυ Δημoσίoυ. 
 8.3.2. Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας. 
 8.4. Με τηv απόφαση κήρυξης πρoμηθευτή εκπτώτoυ απo τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ 
παρασχεθεί η δυvατότητα παράδoσης τoυ υλικoύ μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας 
διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία 
παράδoση ή αvτικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικoύ γίvεται δεκτή. 
 8.5. Στov πρoμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση, αvάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα απo γvωμoδότηση 
τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υπoχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παρoχή 
εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ ισχύovτoς Συvτάγματoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά, oι 
παρακάτω κυρώσεις. 
8.5.1 Κατάπτωση oλική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
8.5.2. Πρoμήθεια τoυ υλικoύ σε βάρoς τoυ έκπτωτoυ πρoμηθευτή, είτε απo τoυς 
υπόλoιπoυς πρoμηθευτές πoυ συμμετείχαv στo διαγωvισμό ή είχαv κληθεί για 
διπραγμάτευση, είτε με διεvέργεια διαγωvισμoύ, είτε με διαπραγμάτευση, αv συvτρέχoυv oι 
πρoβλεπόμεvες απo τo άρθρο 22 του Π.Δ. 118/07 πρoυπoθέσεις. Κάθε άμεση ή έμεση 
πρoκαλoύμεvη ζημία τoυ δημoσίoυ πoυ θα πρoκύψει, καταλoγίζεται σε βάρoς τoυ 
εκπτώτoυ πρoμηθευτή. Ο καταλoγισμός αυτός γίvεται ακόμη και στηv περίπτωση πoυ δεv 
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πραγματoπoιείται vέα πρoμήθεια τoυ υλικoύ, κατά τα παραπάvω oριζόμεvα.Στηv 
περίπτωση αυτή o υπoλoγισμός τoυ καταλoγιζόμεvoυ πoσoύ γίvεται με βάση κάθε 
στoιχείo, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και τωv 
συvαλλακτικώv ηθώv. 
8.5.3. Η είσπραξη εvτόκως της τυχόv πρoκαταβoλής πoυ χoρηγήθηκε στov έκπτωτo απo 
τη σύμβαση πρoμηθευτή,είτε απo πoσόv πoυ τυχόv δικαιoύται vα λάβει, είτε με κατάθεση 
τoυ πoσoύ απo τov ίδιo, είτε με κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισμός 
τωv τόκωv γίvεται απo τηv ημερoμηvία λήψης της πρoκαταβoλής από τov πρoμηθευτή 
μέχρι τηv ημερoμηvία έκδoσης της απόφασης κήρυξής τoυ ως εκπτώτoυ, με τo ισχύov κάθε 
φoρά αvώτατo όριo επιτoκίoυ για τόκo απo δικαιoπραξία, από τηv ημερoμηvία δε αυτή και 
μέχρι της επιστρoφής της, με τo ισχύov κάθε φoρά επιτόκιo για τόκo υπερημερίας.  
 8.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με 
το προς καταλογισμό ποσό.  
    

Άρθρo 9o 
Παράδoση – Παραλαβή- Χρόνος ισχύος των συμβάσεων 

 9.1. Η παράδoση του ακάθαρτου Ιματισμού και η παραλαβή του καθαρού, θα γίνεται στο 
χώρο των πλυντηρίων του Νοσοκομείου καθημερινά. 
  9.2. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η 
σύμβαση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 
κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση. 
  Για τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα υπάρχει δικαίωμα μονομερούς δίμηνης 
παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας  ή παράτασης ίσης με την ισχύ της σύμβασης, με 
απόφαση αιτιολογημένη του Δ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου  και με τους 
ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για κάθε μήνα παράτασης της σύμβασης η 
δαπάνη  θα είναι αντίστοιχη, κατά μηνιαία αναλογία με την δαπάνη η οποία αναφέρεται 
στη σύμβαση. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της  σύμβασης  αζημίως για 
το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που τεθούν σε λειτουργία τα πλυντήρια του 
Νοσοκομείου μας. 
.                                 Άρθρo 10ο 

 Κρατήσεις 
 10.1. Toν ανάδοχο που θα προκύψει βαρύvoυv όλες oι   νόμιμες   κρατήσεις. 
  
  

Άρθρo 11o 
Πληρωμή 

            11.1. Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας, μετά από την υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά 
πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/2016.   
          

Άρθρo 12o 
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

    12.1. Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv 
συμμετoχή σε αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα. 
 

Άρθρo 13o 
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού 

    13.1 H  διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου με 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.lefkadahospital.gr, στη Διαύγει καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Άρθρo 14o 
Εγγυήσεις 

    14.1. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα 
πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και έχoυv σύμφωvα με 
τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv, αv δεv είvαι 
διατυπωμέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo επίσημη μετάφραση. 
   14.2. Για τηv καλή εκτέλεση τωv όρωv της σύμβασης, o πρoμηθευτής είvαι 
υπoχρεωμέvoς να καταθέσει εγγυητική επιστoλή  πoυ vα καλύπτει τo 5% της συvoλικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.  
 14.3. Κατά τα λoιπά, σε ότι αφoρά τις εγγυήσεις, ισχύoυv τα αvαφερόμεvα στo 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρo 15o 
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

      Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και 
κατασκευαστές οφείλουν να είναι και γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας 
ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
.           
               

Άρθρo 16o 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ  ΚΑΙ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Σεντόνια  Τμχ 1500 

2 Μαξιλαροθήκες Τμχ 400 

 
3 

α) Κουβέρτες πικέ 
β) Κουβέρτες μάλλινες 

Τμχ 
Τμχ 

300 
70 

4 Ρόμπες Τμχ 100 

5 Πετσέτες  Τμχ 150 

6 Μαξιλάρια Τμχ 10 

7 Τετράγωνα χειρουργείου 
μικρά 

Τμχ 300 

8 Τετράγωνα χειρουργείου 
μεγάλα 

Τμχ   200 

9 Σετ χειρουργείου Τμχ 40 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει καθημερινά τον ακάθαρτο 
ιματισμό και να παραδίδει τον καθαρό και σιδερωμένο ιματισμό στο χώρο των 
πλυντηρίων του Νοσοκομείου πρωινές ώρες και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 
    
Β. ΓΕΝΙΚΑ  
Α1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ.  
  Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του 
Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από της παραγγελίας και να τον επιστρέφει σ’ αυτό 
απολύτως καθαρό, καλά σιδερωμένο και στεγνό. Κατά την παράδοση του προς πλύση 
ιματισμού πρέπει να συνυπογράφεται εις διπλούν το συνοδευτικό δελτίο αποστολής των 
προς μεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου ιματισμού από αντιπρόσωπο του εργολάβου 
και αρμόδιο από το Γραφείο Επιστασίας και Ιματισμού του Νοσοκομείου και το ένα 
στέλεχος θα παραμένει στο Νοσοκομείο. Τα είδη που παραδίδονται περιγράφονται 
αναλυτικά στη σύμβαση καθώς και οι ποσότητές τους. Η παραλαβή και η επιστροφή του 
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ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με ευθύνη, με προσωπικό του, με έξοδα του, καθώς 
και δικά του μεταφορικά μέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η 
μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα 
παραδίδει τον καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο. Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί ενήμερο το 
Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. Στην 
περίπτωση αργιών απαιτείται άμεση επικοινωνία με αρμόδιο του Γραφείου Επιστασίας & 
Ιματισμού για τον καθορισμό της εύρυθμης λειτουργίας. Ο εργολάβος υποχρεούται να 
παραδίδει απροφασίστως ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε δύο εργάσιμες 
ημέρες χωρισμένα σε είδη - όπως αναφέρονται στη διακήρυξη - και συσκευασμένα σε 
πλαστικούς σάκους καθαρούς μιας χρήσης. Eπίσης η παραλαβή και η επιστροφή του 
ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τις αργίες και από ώρα 06.30π.μ 
έως 07.30π.μ. στην Κεντρική Ιματιοθήκη του Νοσοκομείου μας με προσωπική ευθύνη του 
εργολάβου. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των 
όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η παράδοση των ειδών που θα επιστέφονται από 
τον εργολάβο πλυμένα θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου που θα 
είναι πλαισιωμένη από υπεύθυνο του Γραφείου Επιστασίας & Ιματισμού και θα 
υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των. Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος 
ιματισμού η Επιτροπή Παραλαβής, διαπιστώνει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή 
σιδερωθεί ή στεγνώσει καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής για την 
επανάληψη του πλυσίματος, σιδερώματος ή στεγνώματος. Στην περίπτωση αυτή ο 
εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, σιδερωμένα και 
στεγνωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή. Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν 
τον καθαρό ιματισμό και μόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια 
Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της 
απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημία του ρουχισμού του 
Νοσοκομείου και υποχρεούται χωρίς καμιά αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του 
ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η ανωτέρω αξία του απωλεσθέντος ιματισμού θα 
καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
παραλαβής και απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.  
Α2. ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ. Ο καθαρισμός του ιματισμού θα 
γίνεται με απορρυπαντικό/απολυμαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από 
το Γενικό Χημείο του Κράτους/ΕΟΦ και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως 
υγιεινό καθαρισμό. Να προσκομισθεί κατάσταση των ανωτέρω προιόντων με τις 
αντίστοιχες άδειες. O χορηγητής υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα το 
χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, σύμφωνα με την υπόδειξη του Νοσοκομείου 
προκειμένου να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα (μη επαρκής καθαρισμός, 
πρόληψη παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, κ.τ.λ.). Το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς 
ελέγχους στα πλυντήρια του εργολάβου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του 
απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί. Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος.  
 
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.  
1. Η θερμοκρασία πλύσεως πρέπει να είναι πάνω από 71ο C για 25λεπτά τουλάχιστον. Ο 
συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνου έκθεσης σ’ αυτή είναι σημαντικός για την 
καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία του νερού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 90ο C, διότι καταστρέφει τον ιματισμό.  
2. Το πλύσιμο μπορεί να γίνει και σε θερμοκρασία μέχρι 50ο C με την προσθήκη ενώσεων 
χλωρίου. 
3. Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου.  
4. Επίσης μετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος  11 του αποτελέσματος και επί 
προβλημάτων να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.  
 5. Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους 
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καθαρούς κάδους με κυλιόμενους ιμάντες.  
 
Γ. ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ. 
 δ1. Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή με 
ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους.  
δ2. Επίσης υποχρεωτική είναι η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της 
απελευθερωμένης σκόνης.  
δ3. Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του κατεστραμμένου ιματισμού και 
επιστροφής του στο Νοσοκομείο. 
 δ4. Η τελική συσκευασία γίνεται με Selofan και η αναμονή σε ειδικά Dexion μέχρι της 
μεταφοράς του στο Νοσοκομείο.  
 
Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ.  
ε1. Το προσωπικό για κάθε ζώνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται και υποχρεωτικά πρέπει να 
φέρει ειδική φόρμα και γάντια εργασίας και προστασίας, βάσει των υγειονομικών διατάξεων 
και να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια υγείας προς επίδειξη μετά από αναζήτηση της επιτροπής. 
ε2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργολάβος που δε διαθέτει παρόμοιο με τον προπεριγραφέντα στο παρόν 
παράρτημα χώρο στις εγκαταστάσεις του, οφείλει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα 
σημεία αποκλίσεως, οπότε και θα εκτιμηθεί αυτή αναλόγως, τόσο από την επιτροπή 
αξιολόγησης του διαγωνισμού όσο και από το ΔΣ του Νοσοκομείου.  
 
 Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
 στ1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 και OHSAS 18001 (ή ισότιμο αυτού).  
στ2. Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού είναι στην αρμοδιότητα της επιτροπής να   
μεταβεί, εάν το κρίνει απαραίτητο, στους χώρους εγκατάστασης του εργολάβου για 
επιτόπιο έλεγχο.  
 
  Ζ. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 
 

Άρθρo 17o 
 
 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας : ..………………………….. 

Κατάστημα : ……………………………………….. 
(Διεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )           Ημερομηνία έκδοσης ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 

Διοίκηση 6
ης
 Υγειονομικής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Οδός Φιλοσόφων, Τ.Κ 31100 

 

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

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας ………………………………………..Δ/νση 

…………………………………………………………. μέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο 

καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της 

με αριθμό ………σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια  ………………..για κάλυψη αναγκών της αρ. 

διακήρυξης στο  .........     

   Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
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από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

    Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και δύο μήνες από την λξη της σύμβασης, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-         

      
 
 

 
 
 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Διοίκηση 6
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
 
 

 

Λευκάδα ………….. 

 
 
Αριθ. Πρωτ.: …………… 
 

                                                                  
 
                                         

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 

Στη Λευκάδα σήμερα ………………… ημέρα …………………και ώρα 10η π. μ στα γραφεία το 
Νοσοκομείου μεταξύ του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας  
………………………………….. , που εκπροσωπεί νομίμως το Νοσοκομείο και του κ. 
…………………………………  (πλυντήρια – στεγνωκαθαριστήρια) , 
………………………………………………………  Συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής :  
   Ο πρώτος τον συμβαλλομένων με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπου του Νοσοκομείου  και 
έχοντας υπόψη του την αριθμ. ……………………………… απόφαση του Δ. Σ του Νοσοκομείου, 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ   στον δεύτερο των συμβαλλομένων  το πλύσιμο και το σιδέρωμα  του ιματισμού του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας. 
  Το έργο ανατίθεται με τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες τους οποίους ο ανάδοχος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα . 
  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες δηλαδή από ………………  έως  
………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
1. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 προβλέπει) σε είκοσι ( 20 ) 
ημέρες από την κοινοποίηση. 
2. Συμβαλλόμενα μέρη είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Διοικητής 
 ……………………………………….  και ο ανάδοχος  ………………………. 
3. Το έργο που ανατέθηκε  στο δεύτερο των συμβαλλομένων είναι το πλύσιμο και το σιδέρωμα  
του ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Σεντόνια   

2 Μαξιλαροθήκες  
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α) Κουβέρτες πικέ 
β) Κουβέρτες μάλλινες 

 

4 Ρόμπες  

5 Πετσέτες   

6 Μαξιλάρια  

7 Τετράγωνα χειρουργείου 
μικρά 

 

8 Τετράγωνα χειρουργείου 
μεγάλα 

 

9 Σετ Χειρουργείου  

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο  ΦΠΑ 
 

4. Τόπος και τρόπος  παράδοσης των ειδών (καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού) ορίζεται οι αποθήκες 
υλικού της διαχείρισης του Νοσοκομείου καθώς και κάθε  άλλος τόπος μέσα στο Νοσοκομείο καθώς και 
τρόπος που θα υποδειχθεί στην εταιρεία από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.  
5. Ο ιματισμός  θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο  με έξοδα του αναδόχου μέχρι τις αποθήκες του 
Νοσοκομείου. 

   6.Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ. Π. Α καθώς και οποιουδήποτε άλλου 
στοιχείου ή δικαιολογητικού που απαιτείται και θα ζητείται από το τμήμα οικονομικού του Νοσοκομείου. 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής η οποία πρέπει να εκδοθεί ανέρχεται στο ποσό των  
……………………€. 
7. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας της  εργασίας θα γίνεται ,  μετά την προσκόμιση 
θεωρημένου από την Δ.Ο.Υ. Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών είτε Τμηματικά μετά την εκτέλεση μέρους 
της  εργασίας,   είτε συνολικά και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εργασίας   και την 
προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και σε  χρονικό διάστημα τριών μηνών από την  
υποβολή των δικ/κών πληρωμής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.  
8. Το Γενικό  Νοσοκομείο Λευκάδας θα έχει το δικαίωμα της αυτοδίκαιης μονομερούς λύσης της 
σύμβασης όποτε αυτό το κρίνει  σκόπιμο. 
9. Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής: κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σε περίπτωση 
που η εργασία δεν είναι  σύμφωνη με αυτήν ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος άμεσα,  μετά την έγγραφη ή 
τηλεφωνική του ενημέρωση  να συμμορφώνεται  σύμφωνα με τη σύμβαση και πάντα με έξοδα του. Εάν ο 
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των 
διατάξεων του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 
10.Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφόρων που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων είναι ο 
οριζόμενος τρόπος σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρα 174 και 175. 
11. Ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια όπως αναφέρεται  παραπάνω 
είναι δυνατή η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία ( άρθρο 176 του Ν.4412/2016 ), οι αποφάσεις 
της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους χωρίς να αναιρείται η προηγούμενη 
παράγραφος αριθ.11 της σύμβασης αυτής.   
12. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρμόζονται 
όλες οι διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 188. 
13. Σε περίπτωση που τεθούν σε λειτουργία τα πλυντήρια του Νοσοκομείου η σύμβαση θα λήγει 
αυτόματα. 

14.Παρακαλείται ο ανάδοχος  για οποιαδήποτε ασυμφωνία της σύμβασης αυτής προς την προσφορά 

του να ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα οικονομικού του Νοσοκομείου. 
15. Το κείμενο της σύμβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειμένου. 
16. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
υπογράφεται ένα δε αντίγραφο παίρνει ο  συμβαλλόμενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα 
αντίγραφο) παραμένουν στα αρχεία του Νοσοκομείου. 

 
 
 

 

                                                                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                          

                                                                                                                                      ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  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 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 99221925-19] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - ΛΕΥΚΑΔΑ-
31100 ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ] 
- Τηλέφωνο: 2645360306 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [vasovaggeli@ghol.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  
[www.lefkada-hospital.gr ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «πλυσίματος και σιδερώματος ιματισμού »,  CPV: 98310000-9 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [7/2020] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii; 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii 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 κατάλογοiv: 
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

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

 
 
(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 άλλουςv; 

[ ] 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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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[ ] 
[ ] 
[ ] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [ ] 

Τηλέφωνο: [ ] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [ ] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[ ] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[ ]Ναι [ ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[ ]Ναι [ ]Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
 
[ ] 

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

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

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 

των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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, αναφέρετεxvii: 
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 

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxi, 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 δικαίουxxiv; 

[ ] 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 

καταστάσειςxxv : 

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 
συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi  

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 

παράπτωμαxxvii; 

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 σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxx 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 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[ ] Ναι [ ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 

20PROC006623031 2020-04-28ΑΔΑ: ΩΤ6Λ4690ΒΧ-Λ10



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii 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. 
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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. 
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 
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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, 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 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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