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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15/2021 ΟΑΚ ΑΕ

«Προμήθεια προϊόντων ατομικής υγιεινής και καθαριστικών για το έτος 2021»

ΤΜΗΜΑ 1 Προϋπολογισμός 2.639,70 ευρώ προ ΦΠΑ
                   Δικαίωμα προαίρεσης: 519,68 ευρώ προ ΦΠΑ
                   Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.159,38 ευρώ προ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2 Προϋπολογισμός 2.783,85 ευρώ προ ΦΠΑ
                   Δικαίωμα προαίρεσης: 556,77 ευρώ προ ΦΠΑ
                   Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.340,62 ευρώ προ ΦΠΑ

CPV: 39830000-9
Χρηματοδότηση: Ιδίοι πόροι  ΟΑΚ ΑΕ (64.08.01)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Διεύθ/νση:   Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου
Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Εmail: oakae@oakae.gr 
URL:    https://www.oakae.gr
Πληρ:    Ε. Μηλιδάκης

                            ΠΡΟΣ:           
                            Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο.Α.Κ. ΑΕ, 29/03/2021
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Ο ΟΑΚ ΑΕ, έχοντας υπόψη 

 Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί συστάσεως του 
Ο.Α.Κ. Α.Ε.

 Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης “Πράξη συγχώνευσης 
του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση 
νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
Ανώνυμη Εταιρεία»”.

 Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης “Έγκριση του 
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.)»”.

 Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης “Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός 
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.

 Της υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης “Ρύθμιση μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. 
Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
(Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 
4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)»”. (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).

 Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου i) της 
περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)

 Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-02-2020) 
περί τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72).

 Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από 
ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ  τ. Α 
53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44 «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών 
αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του Ν. 4412/2016.

 Της υπ΄ αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης 
Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)

 Της υπ’ αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ. Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως 
Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία 
για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ.

 Τον Ν 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.
 Την με αρ πρωτ 3518/11-03-2021 εισήγηση του Δ/ντη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του 

ΟΑΚ Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 21REQ008275866
 Την με αρ πρωτ 3686/16-03-2021 έγκριση δαπάνης (ΑΔΑΜ 21REQ008320211 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

στις 22/03/2021)
 Την με αρ πρωτ  3996/23-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Λ2ΡΟΞ5Ψ-6ΙΖ) )
 Την με αρ πρωτ  3995/23-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΦΜ9ΟΞ5Ψ-ΑΨ9)

Κ α λ ε ί 

για υποβολή προσφοράς για την
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«Προμήθεια προϊόντων ατομικής υγιεινής και καθαριστικών για το έτος 2021»

Είδος διαδικασίας: απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι (Λογαριασμός  64.08.01)
Κριτήριο κατακύρωσης : Χαμηλότερη τιμή
Προϋπολογισμός 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ CPV Προϋπολογισμός 
(ευρώ προ ΦΠΑ)

Δικ Προαίρεσης 
(ευρώ προ ΦΠΑ)

Σύνολο

(ευρώ προ 
ΦΠΑ)

1
ΤΜΗΜΑ 1 
ΧΑΝΙΑ

39830000-9 2.639,70 519,68 3.159,38

2
ΤΜΗΜΑ 2 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

39830000-9 2.783,85 556,77 3.340,62

ΣΥΝΟΛΟ 5.423,55 1.076,45 6.500,00

CPV: 39830000-9

Διάρκεια  Έως 31-12-2021. 
Δικαίωμα υποβολής: φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Δύναται η υποβολή προσφοράς για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους 

α) είτε αυτοπροσώπως σε κλειστό φάκελο  στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού

β) είτε ταχυδρομικώς, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού

με  την ένδειξη φακέλου:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:
«Προμήθεια προϊόντων ατομικής υγιεινής και καθαριστικών για το έτος 2021»
Διεύθ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Όαση Βαρυπέτρου, οδός Γολγοθά 2, ΤΚ 73100, Χανιά.  

Και με τα στοιχεία του αποστολέα

γ) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση oakae@oakae.gr,

με θέμα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Προμήθεια προϊόντων ατομικής υγιεινής και καθαριστικών για το έτος 2021

μέχρι και την 02-04-2021 και ώρα 15.00. 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 05-04-2021 και ώρα 10.00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν στην προσφορά τους τα εξής: 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ (Παράρτημα Γ)
2. Υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης και κάλυψης και τήρησης των όρων της παρούσας 
διακήρυξης
και εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
σύμφωνα με τη παρούσα διακήρυξη. για τη υπογραφή της σύμβασης , εντός 10 ημερών τα εξής 
3. Η οικονομική προσφορά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(Δίδεται και σε επεξεργάσιμη μορφή excel  όπου συμπληρώνεται μόνο η στήλη ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κριτήριο αξιολόγησης : Η χαμηλότερη τιμή.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με email για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανάδειξης «προσωρινού αναδόχου», θα εκδοθεί 
σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στη 
συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τον προσφέροντα στον οποίο είναι να γίνει  η 
κατακύρωση να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά εντός 10 ημερών.

i. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο (Υπεύθυνης δήλωση) που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
(πρωτότυπο, τελευταίου τριμήνου)

(Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, 1β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)

ii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας (πρωτότυπο)

iii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας. (πρωτότυπο)

iv. Πιστοποιητικό έγγραφης στο οικείο επιμελητήριο

Σημ.

1. Όποιο από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν είναι εφικτό να προσκομιστεί (εκτός 
αυτών που μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά), εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί από 
την Πολιτεία για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και κατ' επέκταση των 
περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών κ.λπ., μπορεί να 
αντικατασταθεί με Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με την υποχρέωση προσκόμισής του σε μεταγενέστερο 
χρόνο.
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2. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας 
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος 
στην κατάταξη συμμετέχων. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η προσφορά θα ισχύει έως 31-12-2021
2. Η σύμβαση που θα υπογραφεί  θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της  έως 31-12-2021
3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του ΟΑΚ ΑΕ και με τη σύμφωνη γνώμη 

του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών  του Δημοσίου. 
4. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης.
6. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς
7. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO)
8. Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις
9. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και 

παραλαβή της υπηρεσίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, μέχρι την οριστική παραλαβή της ζητούμενης 
υπηρεσίας της Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν (σε κάθε περίπτωση 
η επιτροπή δύναται να καλεί το διαγωνιζόμενο να υποβάλει διευκρινήσεις επι των 
υποβληθέντων)

10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.

11. Χρόνος παράδοσης των ειδών: Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του ΟΑΚ Α.Ε. και μέχρι 
εξάντλησης του προϋπολογισμού.

12. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται: 
 στα γραφεία του Οργανισμού στην Όαση Βαρυπέτρου, οδός Γολγοθά 2, 73100, Χανιά ΤΜΗΜΑ 

1
 στα γραφεία του Οργανισμού οδός Μάχης Κρήτης 3, 71303, Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ 2

με δαπάνη και μέσα του προμηθευτή, κατόπιν συνεννόησης. 
13. Ο ΟΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και μονομερώς την προμήθεια 

ορισμένων ή όλων των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του. 
14. Ο ανάδοχος (προμηθευτής) δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της προμήθειας  μέχρι 

την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού της. 
15. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης.
16. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
17. Το δικαίωμα προαίρεσης θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον ποσότητες.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
https://www.oakae.gr, της διαύγειας  www.diavgeia.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ε. Μηλιδάκης, 
τηλ. 2821029214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α–ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ  
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ΤΜΗΜΑ 1 ΧΑΝΙΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ προ ΦΠΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΑ)  ρολό 80 gr.- Α’ ποιότητας, 8 ρολά ανά συσκευασία ΣΥΣΚ 10 1,20 12,00

2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΑ)  ρολά 90 gr. (από 100% λευκασμένο χημικό πολτό), 40 ρολά 
ανά συσκευασία ΣΥΣΚ 60 6,80 408,00

3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr,  2 φύλλο - Α΄ ποιότητας, 100% χημικός χαρτοπολτός ΤΕΜ 240 1,50 360,00

4
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ με ποιότητα 90% χημικός χαρτοπολτός, μέτρα: 100m, βάρος 
ρολού 1000 gr., core: 4.5 cm. /6 ρολά ανά συσκευασία./ Συμβατό με τις ηλεκτρονικές 
συσκευές χαρτιού Mars  και τις χειροκίνητες "autocut" συσκευές.

ΣΥΣΚ 20 12,00 240,00

5 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΤΕΜ 8 2,50 20,00
6 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠOYNΟ 4 lt ΤΕΜ 10 4,00 40,00
7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΝΟ. 5 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΤΕΜ 30 0,10 3,00
8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 13 lt ΤΕΜ 4 13,00 52,00
9 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt (Απολυμαντικό) ΤΕΜ 10 6,50 65,00

10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  (χωρίς ξέβγαλμα) 4lt  ΤΕΜ 5 2,50 12,50
11 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – latex χωρίς πούδρα. Συσκευασία 100τεμ. ΣΥΣΚ 12 11,00 132,00
12 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  extra strong. Συσκευασία 100τεμ. ΣΥΣΚ 4 18,00 72,00
13 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ  250 ml. ΚΡΥΣΤΑΛ.  (διάφανο) Συσκευασία 50 τεμ. ΣΥΣΚ 85 0,40 34,00
14 ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 6 2,50 15,00
15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ νήμα 250g. (βιδωτή)  ΤΕΜ 6 4,00 24,00
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ τύπου  WETTEX (βιδωτή)  ΤΕΜ 15 2,50 37,50
17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (βιδωτή)  ΤΕΜ 2 2,00 4,00
18 ΚΑΛΑΘΑΚΙ   (WC) με πεντάλ, πλαστικό, λευκό ΤΕΜ 5 3,00 15,00
19 ΣΚΟΥΠΑ (βιδωτή) ΤΕΜ 8 1,20 9,60
20 ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ  WETTEX No 2 ΤΕΜ 30 0,35 10,50
21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜ (48Χ50 ή 50Χ50) ΤΕΜ 100 0,75 75,00

22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ  80Χ110, 60Χ70, 90Χ120  ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ (πρώτη ύλη να 
είναι άριστης ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο), μεγάλης αντοχής, μη τοξικό) ΚΙΛΟ 20 2,00 40,00

23 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 1 LT ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 5 3,00 15,00
24 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 750 ml spray ΤΕΜ 5 2,00 10,00
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25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400ΓΡ. ΜΠΛΕ ΤΕΜ 4 3,00 12,00
26 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 4 2,00 8,00

27 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ για επιφάνειες (γραφεία, πόμολα) σύμφωνα με το πρότυπο EN1276 
και με έγκριση  ΕΟΦ.  /5 λίτρα/ ΤΕΜ 4 22,00 88,00

28 ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ πλαστικό   (σκληρό πλαστικό) 750 ml ΤΕΜ 3 3,00 9,00
29 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΜ 4 1,60 6,40
30 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΜ 2 3,00 6,00
31 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (π.χ. ΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΟ ) 5 LT . ΤΕΜ 2 22,00 44,00
32 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 4 2,00 8,00
33 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ml  (ΚΑΘΑΡΟ) ΤΕΜ 2 12,00 24,00
34 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 430 ml (λοσιον) ΤΕΜ 5 3,50 17,50

35 Χειρουργικές Μάσκες μιας χρήσης  (3 ply  με ποσοστό φιλτραρίσματος BFE >98) με 
λάστιχα στα αυτιά, πρότυπα ΕΛΟΤ EN 14683, (50 τεμ/κούτα.) ΤΕΜ 35 9,00 315,00

36
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, 
περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE . (Συσκευασία: 1 λίτρο). 

lt 5 8,10 40,50

37
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΤΖΕΛ (GEL) Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ σε 
ισχύ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE.   Συσκευασία: 4 ή 5 λίτρων. 

lt 20 15,00 300,00

38

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ. Μπουκάλι με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία. Το 
αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% . και 
πιστοποίηση CE.  Συσκευασία:  500 ml 

lt 12 4,60 55,20

ΣΥΝΟΛΟ 2.639,70

 
 Δικαίωμα Προαίρεσης ΣΥΝΟΛΟ 527,94

  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.167,64

Σημείωση: ΤΑ Α/Α 6, 8, 9, 11,12, 27,34,35,36,37,38 έχουν ΦΠΑ 6%
Τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν ΦΠΑ 24%
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ΤΜΗΜΑ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ευρώ προ ΦΠΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΑ)  ρολά 90 gr. (από 100% λευκασμένο χημικό πολτό), 40 ρολά ανά συσκευασία ΣΥΣΚ 75 6,80 510,00

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2 φύλλο   Α΄ ποιότητα. Από 100% λευκασμένο χημικό χαρτοπολτό. ΤΕΜ 120 1,50 180,00

3
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ με ποιότητα 90% χημικός χαρτοπολτός, μέτρα: 100m, βάρος ρολού 1000 gr., core: 4.5 
cm. /6 ρολά ανά συσκευασία./ Συμβατό με τις ηλεκτρονικές συσκευές χαρτιού Mars  και τις χειροκίνητες 
"autocut" συσκευές.

ΣΥΣΚ 35 12,00 420,00

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΤΕΜ 10 2,50 25,00
5 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt ΤΕΜ 15 4,00 60,00
6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΝΟ. 5 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΤΕΜ 35 0,10 3,50
7 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt (Απολυμαντικό) ΤΕΜ 10 6,50 65,00
8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 13 lt ΤΕΜ 4 13,00 52,00
9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (χωρίς ξέβγαλμα) 4lt  ΤΕΜ 5 2,50 12,50

10 Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες σύμφωνα με το πρότυπο EN1276 και με έγκριση ΕΟΦ.  (5 λίτρα) ΤΕΜ 2 22,00 44,00

11 Δοχείο Ψεκασμού  πλαστικό  750 ml (σκληρό πλαστικό) ΣΥΣΚ 4 3,00 12,00
12 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – latex χωρίς πούδρα  (συσκευασία 100τεμ) ΣΥΣΚ 20 11,00 220,00
13 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  extra strong   (συσκευασία 100τεμ) ΣΥΣΚ 3 18,00 54,00
14 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛ. (διάφανο συσκ. 50τεμ) ΤΕΜ 55 0,40 22,00
15 ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 2 2,50 5,00
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (βιδωτή) ΤΕΜ 3 4,00 12,00
17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (βιδωτή) ΤΕΜ 2 2,00 4,00
18 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (WC) με πεντάλ ΤΕΜ 5 3,00 15,00
19 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ  lt 20 1,00 20,00
20 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 2 1,20 2,40
21 ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΝΟ 2 (20Χ25) ΤΕΜ 15 0,35 5,25
22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ (48 Χ50 ή 50Χ50) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ. ΤΕΜ 120 0,75 90,00
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23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ 60Χ80, 80Χ110 (πρώτη ύλη να είναι άριστης ποιότητας LDPE 
(πολυαιθυλένιο), μεγάλης αντοχής, μη τοξικό) ΚΙΛΟ 15 2,00 30,00

24 ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 7 3,00 21,00
25 ΜΠΕΤΟΝΙΑ ΑΔΕΙΑ 4 LT ΤΕΜ 20 2,00 40,00
26 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 60Μ ΤΕΜ 3 6,00 18,00
27 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΜ 5 1,60 8,00
28 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 245 ml ΤΕΜ 5 12,00 60,00
29 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΤΕΜ 3 3,00 9,00
30 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 3 2,00 6,00
31 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (π.χ.ΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΟ ) 5 LT ΤΕΜ 1 22,00 22,00

32 Χειρουργικές Μάσκες μιας χρήσης  (3 ply  με ποσοστό φιλτραρίσματος BFE >98) με λάστιχα στα αυτιά, πρότυπα 
ΕΛΟΤ EN 14683, (50 τεμ/κούτα.) ΤΕΜ 40 9,00 360,00

33
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή 
μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE . 
(Συσκευασία: 1 λίτρο). 

lt 6 8,10 48,60

34
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΤΖΕΛ (GEL) Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ σε ισχύ, περιεκτικότητα 
αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE. 
Συσκευασία: 4 ή 5 λίτρων. *

lt 20 15,00 300,00

35
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ. Μπουκάλι με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία. Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια 
ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 
70% . και πιστοποίηση CE.  Συσκευασία:  500 ml 

lt 6 4,60 27,60

ΣΥΝΟΛΟ 2.783,85

 
 Δικαίωμα Προαίρεσης ΣΥΝΟΛΟ 556,77

  
Τελικό ΣΥΝΟΛΟ 3.340,62

Σημ. Τα Α/Α 5,7,8,10,12, 13,19,32,33,34  έχουν ΦΠΑ 6%
Τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν ΦΠΑ 24%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β–ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  «………………………………………………………….»

ΤΜΗΜΑ 1 ΧΑΝΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ προ ΦΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ευρώ προ ΦΠΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
/ΜΜ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΑ)  ρολό 80 gr.- Α’ 
ποιότητας, 8 ρολά ανά συσκευασία ΣΥΣΚ 10 1,20 12,00 0 1,20 12,00

2
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΑ)  ρολά 90 gr. (από 
100% λευκασμένο χημικό πολτό), 40 ρολά 
ανά συσκευασία

ΣΥΣΚ 60 6,80 408,00 0 6,80 408,00

3 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr,  2 φύλλο - Α΄ 
ποιότητας, 100% χημικός χαρτοπολτός ΤΕΜ 240 1,50 360,00 0 1,50 360,00

4

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ με ποιότητα 90% 
χημικός χαρτοπολτός, μέτρα: 100m, βάρος 
ρολού 1000 gr., core: 4.5 cm. /6 ρολά ανά 
συσκευασία./ Συμβατό με τις ηλεκτρονικές 
συσκευές χαρτιού Mars  και τις χειροκίνητες 
"autocut" συσκευές.

ΣΥΣΚ 20 12,00 240,00 0 12,00 240,00

5 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΤΕΜ 8 2,50 20,00 0 2,50 20,00
6 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠOYNΟ 4 lt ΤΕΜ 10 4,00 40,00 0 4,00 40,00

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΝΟ. 5 ΔΙΠΛΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΤΕΜ 30 0,10 3,00 0 0,10 3,00

8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 13 
lt ΤΕΜ 4 13,00 52,00 0 13,00 52,00

9 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt 
(Απολυμαντικό) ΤΕΜ 10 6,50 65,00 0 6,50 65,00

10 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  (χωρίς 
ξέβγαλμα) 4lt  ΤΕΜ 5 2,50 12,50 0 2,50 12,50

11 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – latex χωρίς πούδρα. 
Συσκευασία 100τεμ. ΣΥΣΚ 12 11,00 132,00 0 11,00 132,00

12 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  extra strong. 
Συσκευασία 100τεμ. ΣΥΣΚ 4 18,00 72,00 0 18,00 72,00
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13 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ  250 ml. 
ΚΡΥΣΤΑΛ.  (διάφανο) Συσκευασία 50 τεμ. ΣΥΣΚ 85 0,40 34,00 0 0,40 34,00

14 ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 6 2,50 15,00 0 2,50 15,00
15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ νήμα 250g. (βιδωτή)  ΤΕΜ 6 4,00 24,00 0 4,00 24,00
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ τύπου  WETTEX (βιδωτή)  ΤΕΜ 15 2,50 37,50 0 2,50 37,50
17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (βιδωτή)  ΤΕΜ 2 2,00 4,00 0 2,00 4,00

18 ΚΑΛΑΘΑΚΙ   (WC) με πεντάλ, πλαστικό, 
λευκό ΤΕΜ 5 3,00 15,00 0 3,00 15,00

19 ΣΚΟΥΠΑ (βιδωτή) ΤΕΜ 8 1,20 9,60 0 1,20 9,60
20 ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ  WETTEX No 2 ΤΕΜ 30 0,35 10,50 0 0,35 10,50

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΡΟΛΟ 50 
ΤΕΜ (48Χ50 ή 50Χ50) ΤΕΜ 100 0,75 75,00 0 0,75 75,00

22

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ  80Χ110, 
60Χ70, 90Χ120  ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ (πρώτη ύλη να 
είναι άριστης ποιότητας LDPE 
(πολυαιθυλένιο), μεγάλης αντοχής, μη 
τοξικό) 

ΚΙΛΟ 20 2,00 40,00 0 2,00 40,00

23 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 1 LT ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΤΕΜ 5 3,00 15,00 0 3,00 15,00

24 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
750 ml spray ΤΕΜ 5 2,00 10,00 0 2,00 10,00

25 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400ΓΡ. 
ΜΠΛΕ ΤΕΜ 4 3,00 12,00 0 3,00 12,00

26 ΣΚΟΥΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 4 2,00 8,00 0 2,00 8,00

27
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ για επιφάνειες (γραφεία, 
πόμολα) σύμφωνα με το πρότυπο EN1276 
και με έγκριση  ΕΟΦ.  /5 λίτρα/ 

ΤΕΜ 4 22,00 88,00 0 22,00 88,00

28 ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ πλαστικό   (σκληρό 
πλαστικό) 750 ml ΤΕΜ 3 3,00 9,00 0 3,00 9,00

29 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΜ 4 1,60 6,40 0 1,60 6,40

30 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΜ 2 3,00 6,00 0 3,00 6,00

31 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ 
ΡΥΠΟΥΣ (π.χ. ΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΟ ) 5 LT . ΤΕΜ 2 22,00 44,00 0 22,00 44,00
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32 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 4 2,00 8,00 0 2,00 8,00

33 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ml  
(ΚΑΘΑΡΟ) ΤΕΜ 2 12,00 24,00 0 12,00 24,00

34 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 430 ml 
(λοσιον) ΤΕΜ 5 3,50 17,50 0 3,50 17,50

35

Χειρουργικές Μάσκες μιας χρήσης  (3 ply  με 
ποσοστό φιλτραρίσματος BFE >98) με 
λάστιχα στα αυτιά, πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
14683, (50 τεμ/κούτα.)

ΤΕΜ 35 9,00 315,00 0 9,00 315,00

36

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ Το 
αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, 
περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 70% και 
πιστοποίηση CE . (Συσκευασία: 1 λίτρο). 

lt 5 8,10 40,50 0 8,10 40,50

37

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΤΖΕΛ (GEL) Το 
αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ σε 
ισχύ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 70% και 
πιστοποίηση CE.   Συσκευασία: 4 ή 5 λίτρων. 

lt 20 15,00 300,00 0 15,00 300,00

38

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ. Μπουκάλι με 
αλκοολούχο διάλυμα με αντλία. Το 
αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, 
περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος 
αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 70% . και 
πιστοποίηση CE.  Συσκευασία:  500 ml 

lt 12 4,60 55,20 0 4,60 55,20

ΣΥΝΟΛΟ 2.639,70   2.639,70
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ΤΜΗΜΑ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                      
(ευρώ προ ΦΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ευρώ 
προ ΦΠΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
/ΜΜ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (2 ΦΥΛΛΑ)  ρολά 90 gr. (από 100% λευκασμένο χημικό πολτό), 
40 ρολά ανά συσκευασία ΣΥΣΚ 75 6,80 510,00 0 6,80 510,00

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 2 φύλλο   Α΄ ποιότητα. Από 100% λευκασμένο χημικό 
χαρτοπολτό. ΤΕΜ 120 1,50 180,00 0 1,50 180,00

3

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ με ποιότητα 90% χημικός χαρτοπολτός, μέτρα: 
100m, βάρος ρολού 1000 gr., core: 4.5 cm. /6 ρολά ανά συσκευασία./ 
Συμβατό με τις ηλεκτρονικές συσκευές χαρτιού Mars  και τις χειροκίνητες 
"autocut" συσκευές.

ΣΥΣΚ 35 12,00 420,00 0 12,00 420,00

4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 lt ΤΕΜ 10 2,50 25,00 0 2,50 25,00
5 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt ΤΕΜ 15 4,00 60,00 0 4,00 60,00
6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΝΟ. 5 ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ) ΤΕΜ 35 0,10 3,50 0 0,10 3,50
7 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 4 lt (Απολυμαντικό) ΤΕΜ 10 6,50 65,00 0 6,50 65,00
8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 13 lt ΤΕΜ 4 13,00 52,00 0 13,00 52,00
9 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (χωρίς ξέβγαλμα) 4lt  ΤΕΜ 5 2,50 12,50 0 2,50 12,50

10 Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες σύμφωνα με το πρότυπο EN1276 
και με έγκριση ΕΟΦ.  (5 λίτρα) ΤΕΜ 2 22,00 44,00 0 22,00 44,00

11 Δοχείο Ψεκασμού  πλαστικό  750 ml (σκληρό πλαστικό) ΣΥΣΚ 4 3,00 12,00 0 3,00 12,00
12 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – latex χωρίς πούδρα  (συσκευασία 100τεμ) ΣΥΣΚ 20 11,00 220,00 0 11,00 220,00
13 ΓΑΝΤΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  extra strong   (συσκευασία 100τεμ) ΣΥΣΚ 3 18,00 54,00 0 18,00 54,00
14 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛ. (διάφανο συσκ. 50τεμ) ΤΕΜ 55 0,40 22,00 0 0,40 22,00
15 ΚΟΥΒΑΣ-ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 2 2,50 5,00 0 2,50 5,00
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ (βιδωτή) ΤΕΜ 3 4,00 12,00 0 4,00 12,00
17 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (βιδωτή) ΤΕΜ 2 2,00 4,00 0 2,00 4,00
18 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (WC) με πεντάλ ΤΕΜ 5 3,00 15,00 0 3,00 15,00
19 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ  lt 20 1,00 20,00 0 1,00 20,00
20 ΣΚΟΥΠΑ ΤΕΜ 2 1,20 2,40 0 1,20 2,40
21 ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΝΟ 2 (20Χ25) ΤΕΜ 15 0,35 5,25 0 0,35 5,25
22 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΕΣ (48 Χ50 ή 50Χ50) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ. ΤΕΜ 120 0,75 90,00 0 0,75 90,00

23 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ 60Χ80, 80Χ110 (πρώτη ύλη να είναι 
άριστης ποιότητας LDPE (πολυαιθυλένιο), μεγάλης αντοχής, μη τοξικό) ΚΙΛΟ 15 2,00 30,00 0 2,00 30,00
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24 ΥΓΡΟ ΓΙΑ  ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ 1 LT ΤΕΜ 7 3,00 21,00 0 3,00 21,00
25 ΜΠΕΤΟΝΙΑ ΑΔΕΙΑ 4 LT ΤΕΜ 20 2,00 40,00 0 2,00 40,00
26 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 60Μ ΤΕΜ 3 6,00 18,00 0 6,00 18,00
27 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΕΜ 5 1,60 8,00 0 1,60 8,00
28 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 245 ml ΤΕΜ 5 12,00 60,00 0 12,00 60,00
29 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΤΕΜ 3 3,00 9,00 0 3,00 9,00
30 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 3 2,00 6,00 0 2,00 6,00
31 ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (π.χ.ΛΑΔΙΑ, ΓΡΑΣΟ ) 5 LT ΤΕΜ 1 22,00 22,00 0 22,00 22,00

32 Χειρουργικές Μάσκες μιας χρήσης  (3 ply  με ποσοστό φιλτραρίσματος BFE 
>98) με λάστιχα στα αυτιά, πρότυπα ΕΛΟΤ EN 14683, (50 τεμ/κούτα.) ΤΕΜ 40 9,00 360,00 0 9,00 360,00

33
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΟ Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, 
περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή 
προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE . (Συσκευασία: 1 λίτρο). 

lt 6 8,10 48,60 0 8,10 48,60

34

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΤΖΕΛ (GEL) Το αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια 
ΕΟΦ σε ισχύ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, 
ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE. 
Συσκευασία: 4 ή 5 λίτρων. *

lt 20 15,00 300,00 0 15,00 300,00

35

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ. Μπουκάλι με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία. Το 
αλκοολούχο διάλυμα να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή 
μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 
70% . και πιστοποίηση CE.  Συσκευασία:  500 ml 

lt 6 4,60 27,60 0 4,60 27,60

ΣΥΝΟΛΟ 2.783,85   2.783,85

21PROC008359298 2021-03-30 ΑΔΑ: 6ΓΟΚΟΞ5Ψ-ΕΥΒ



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13/2021 ΟΑΚ ΑΕ      Σελ 19
«Προμήθεια προϊόντων ατομικής υγιεινής και καθαριστικών για το έτος 2021»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  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: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :55291
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ 73100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε Μηλιδάκης
- Τηλέφωνο:282102914
- Ηλ. ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):www.oakae.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Προμήθεια προϊόντων ατομικής υγιεινής και καθαριστικών για το έτος 2021- 
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
15/2021

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
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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 
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi;

[] 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 

α) [……]
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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.

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 ΦΟΡΕΩΝvii 

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 καταδίκεςviii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]
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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 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

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 ;xxiii

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): xxiv

[……][……][……]
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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:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 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 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

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 [] Ναι [] Όχι
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[.......................]σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

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

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, 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 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 

[] Ναι [] Όχι
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[….................]
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 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

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός 
εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxiv.

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

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

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

i

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

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
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Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

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

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

vii  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.”

viii 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. 

ix 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).

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

xi 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).

xii 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.

xiii 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.

xiv 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”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
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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.".

xvi 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 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx 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) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxii 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). 

xxiii 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 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

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

xxx Πρβλ άρθρο 48.
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xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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