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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Ζλενασ Βενιηζλου 2  

Πόλθ Χίοσ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 82132 

Χϊρα GR (HELLAS) 

Κωδικόσ ΝUTS EL413 

Σθλζφωνο  2271350258 

Φαξ 2271044311 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  promithion@xioshosp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μ.Βαλανιδά 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.xioshosp.gr 

Σόποσ διεξαγωγισ Γραφείο Προμθκειϊν Νοςοκομείου Χίου 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανικει ςτο Τπουργείο Τγείασ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό.  

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν 
διεφκυνςθ :www.xioshosp.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ 
(υςτθμικόσ αρικμόσ 53206) 

γ) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: promithion@xioshosp.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ 

Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ κα βαρφνει τθν με ΚΑΕ:1311 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΙΜΑ ΣΑ ΑΙΜΟΠΟΙΘΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ για το Γενικό 
Νοςοκομείο Χίου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ.    

Σο προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 
33621000-9και περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Ι (Αντικείμενο ςφμβαςθσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ ειδϊν- ποςότθτεσ) 
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Σο εκτιμϊμενο ποςό των υπό προμικεια ειδϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 206.842,53 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ:( 182.686,676€) 

Επιςθμαίνεται ότι οι προςφορζσ επιτρζπεται να υποβάλλονται για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν ι για κάκε είδοσ 
χωριςτά αλλά ςτο ςφνολο των ποςοτιτων του κάκε είδουσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ι των ςυμβάςεων ορίηεται ζωσ ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ, με δικαίωμα τρίμθνθσ 
παράταςθσ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4497/2017 (Αϋ171/13-11-17) 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν 
του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με 
κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και 
άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., 
του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του 
Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 
ζωσ 15, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Σο ΠΔ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ αρχισ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» 

 Σου Ν.4542/1-6-2018 (Ρυκμίςεισ ΕΚΑΠΤ) 

 Σνλ Ν. 3918/2011 (άξζξα 13,14) (Α΄ 31) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

- του Ν.2286/1996 «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ αυτόσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του Ν.3204/2003 «Περί τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ Νομοκεςίασ για το ΕΤ και ρυκμίςεισ άλλων 
κεμάτων τθσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ» άρκρο 14, παράγραφοσ 3, 

 του Ν.3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 81Α), όπωσ 
τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα, 

 του Π. . 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», 

 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν 
τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα υπουργείου Ανάπτυξθσ», άρκρο 35, 

 του Ν.3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134Α) όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), μζροσ Γϋ «Λοιπζσ Διατάξεισ», άρκρο 24, 

 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ 
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των χεδίων υμβάςεων Χρθματοδοτικισ 
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (Ε.Σ.Χ..), τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του χεδίου του Μνθμονίου υνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ 
μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ», 

 του άρκρου 64 «υντελεςτζσ παρακράτθςθσ φόρου» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) «Φορολογία ειςοδιματοσ, 

επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)» 

 Σελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ππ’αξηζκ. 1191 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016» 

  τθν υπ’ αρικ. 11081/14-12-2011 Τπουργικι Απόφαςθ ςχετικά με «Ζγκριςθ ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων, 

για τθ διεξαγωγι διαγωνιςμϊν, των Φορζων του άρκρου 9, παρ. 1 του Ν 3580/2007», 

 ηελ ππ’ αξ. 1108437/2565/ΓΟ/15-11-2005 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

«Καθοπιζμόρ Χωπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξωσώπιερ εηαιπείερ» (ΦΔΚ Β' 1590 /16-11-2005), 

 ηελ Κ.Τ.Α. 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/η.Β΄/31-8-2006) «Αναγκαία ζςμπληπωμαηικά μέηπα εθαπμογήρ ηων 

Κανονιζμών (ΕΚ) ςπ΄απιθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 ηος Εςπωπαϊκού 

Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος και εναπμόνιζη ηηρ οδηγίαρ 2004/41/ΕΚ Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και 

ηος Σςμβοςλίος», 

 Σν ΦΔΚ 3261/4.12.2014 ηεχρνο Β΄ πεξί εγθξίζεσο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014 

 Σν ΦΔΚ 3693/31-12-14 ηεχρνο Β΄πεξί νξηζκνχ θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ , ηνπ 
ΠΠΤΦΤ 2014 
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 Σο 4963/5-10-16 ζγγραφο Προζδρου τθσ ΕΠΤ : «Προμικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 3580/07-
Κακοριςμόσ ΚΑΑ. 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Σηο 4525 θαη 4526/15-11-17 Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πεξί παξαηάζεσο ησλ ΠΠΤΦΤ 2011,2012,2013,2014 θαη 2015 
(ΦΔΚ4208/1-12-17 η.Β΄) 

 Σθν με αρικμ. Θ5/Δ..3/11-2-16(ΑΔΑ:6ΨΨ4469073-Η1Ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου 
Χίου με τθν οποία εγκρίνεται θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ 

 Σισ με αρικμ. 46/1-2-16,435/18-8-16 και 196/4-4-18 αποφάςεισ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου με τισ οποίεσ ορίηονται τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

  Σθν με αρικμ.38/18-12-18(ΑΔΑ:67Ρ3469073-24Λ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με 
τθν οποία εγκρίνονται οι  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και το ςχζδιο διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

 Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρ.πρωτ.1879/19-12-18 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 29-1-2019 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 23:00:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.Δ.Θ..), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , τθν 4-2-2019, θμζρα 
Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ..  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτθμικό Αρικμό : 53206 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αποςταλεί για ανάρτθςθ και ςτο Επιμελθτιριο Χίου. 
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  
www.xioshosp.gr: ςτισ 21/12/18 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ 
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το 
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
τζτοιεσ. 

 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. πρωτ.21307/2018 Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ,  

 θ 74/2018 Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 το Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 

 Σο υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο- υπόδειγμα τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ 
πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε..Θ.ΔΘ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 
διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν 
παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

 β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων 
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.   

Συχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
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Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται και ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω 
παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον και επί ποινι απόρριψθσ τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ 
ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.(παρ.4,άρκρου 72, ν.4412/16)  

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από 
τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 
κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο, πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 

ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη  ηεο  

Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο  απαιιαγήο ηνπ  ελφο  κέινπο  απφ  ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ 

κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο.
 
  

4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε 

ηεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα 

18PROC004241576 2018-12-20



 

10 

ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα 

εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  ε αξλεηηθή  

πεξίπησζε, ν Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 2% των προςφερομζνων ειδϊν.  

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 4-3-2020 άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν.4497/2017 (Αϋ171) 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 
παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8,  δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα 
μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 
1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 
άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ 
του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 

Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 

ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 
τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί 
ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ 
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει 
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα 
ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
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παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο 
του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και 
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ 
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να 
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ 
τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο 
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, 
θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι 
βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 
Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απόρριψθσ να  διακζτουν/ δθλϊνουν: μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθν 
τελευταία τριετία τουλάχιςτον 150.000  και  

β) αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων ποςοφ50.000€ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
φορείσ  απαιτείται να δειψζνπλ απαξαηηήησο πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία, ζηα νπνία έρεη γίλεη ε πξνκήζεηά ηνπο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.  

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν  να ςυμμορφϊνονται όπου απαιτείται με 

τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ 
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι 
κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν 
απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ 
οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν 
ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Παράρτθμα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 

158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην κέξνο ΙV (Κξηηήξηα Επηινγήο) ηνπ ΤΕΥΔ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ζπκπιεξώζνπλ ΜΟΝΟΝ ηελ 

Ελόηεηα α (Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο), ρσξίο λα ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε 

ελόηεηα ηνπ ελ ιόγσ Μέξνπο 

 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα-(Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ προςωρινοφ Αναδόχου) 

Α. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
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δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο 
τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που 
θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω 
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. 
Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ 
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά  

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ 
κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν 
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το 
δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Σα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και 
υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ. Αλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πξνζθνξάο ε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ δελ δχλαηαη λα εθδψζεη ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ κε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ 

πξνβιέπνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κε έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. 
τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Β.3.Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

 Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατάλογο των 
αντίςτοιχων ςυμβάςεων προμικειασ υγειονομικοφ υλικοφ διάφορου που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία τριετία, κακϊσ 
και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ κάκε ςφμβαςθσ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν 
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που 
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ 
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι 
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει  τιμισ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ  είτε για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ  
προμικειασ είτε για μζροσ αυτισ . Για τα είδθ με αφξοντα αρικμό 5,19,40,41,43,69 και 91 κα δοκεί τιμι για κάκε υποείδοσ 
τθσ ομάδασ  ξεχωριςτά, αλλά εντόσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ομάδασ. τα  παραπάνω είδθ θ κατακφρωςθ κα γίνει 
ανά ομάδα. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 
Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο 
χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ 
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ 
τθσ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ.)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Τ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το 
άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
φςτθμα. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του 
διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του 
που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ 
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι 
του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν 
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
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υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) 
πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 
νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του υςτιματοσ, όπωσ 
περιγράφεται παρακάτω: 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία 
τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. 
Σζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
φραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται 
να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια 
τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  
που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Τ.Ε.Υ.Δ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα 

ΙΙ ),είλαη δε αλαξηεκέλν θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΗΓΗ. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά , ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. . Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. 
εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

β) Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδεηαη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν) εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5. θαη 2.2.2 

ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ)κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ 
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια 
.
 ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηνηρεία, 

βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά θιπ) πνπ ηπρφλ 

αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

2.4.3.3. 

α. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη ζε έληππε κνξθή, πεξηέρεη δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα είλαη ζπξξακκέλα θαη αξηζκεκέλα θαηά θχιιν κε ζπλερή 

αξίζκεζε. 
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ε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνλ θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα (νκνίσο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν), κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έλδεημε 

«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. 

β. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ 

εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά, δσξεάλ θ.ά.») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

γ. Σα ηπρφλ ειεθηξνληθά  ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή ή άιιε 

γιψζζα (Ν. 4412/16 άξζξν 92), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απφξξηςεο, απφ Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ θπιιαδίσλ ηαπηίδνληαη 

κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε ή φηη είλαη ηα επίζεκα ηερληθά 

θπιιάδηα (Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε. Σα αλσηέξσ ηερληθά θπιιάδηα επεηδή είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, είηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη ηεο αλσηέξσ Τ.Γ., εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή.  

 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.3.1.   

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζε κνξθή pdf] 

 Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα 

επηζπλάςεη ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε.  

Οη ηηκέο δίλνληαη ζε Δπξψ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο.(παξ.5 πεξ.α΄ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.4412/16) 

Δηδηθφηεξα:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη ( άξζξν 4 ηνπ Ν. 

4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

β) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.  

γ) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ. κε αξηζκ. 1191/14-

3-2017/ΦΔΚ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηηκή πνπ ζα εηζαρζεί ζην Σύζηεκα (ΕΣΗΔΗΣ) ζα είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ελώ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf ζα 

αλαγξάθεηαη (ρσξίο θαη κε Φ.Π.Α.) ε ηηκή θαη΄είδνο (αλαιπηηθά)  θαη ε ζπλνιηθή ηηκή. Γηα ηα είδε:5,19,40,41,43,69 θαη 91ζα 

δνζεί ηηκή μερσξηζηά γηα θάζε ππνείδνο θαη εληφο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε νκάδαο,  ε δε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζην 

ζχλνιν ησλ ππνεηδψλ ηεο νκάδαο. 

 

 Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο 

μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη  λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα δειψλεηαη 

πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ είδνο/ε δελ είλαη θαηαρσξεκέλν/α ζην Παξαηεξεηήξην 
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Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ζα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη δελ ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην 

παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απόξξηςεο. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν 
να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται 
με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε 
περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ 
παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακζλου οικονομικισ 
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ 
παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι 
εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ 
εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ 
ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και 
ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και 
αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το 
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» ςτισ 4-2-2019 και 
ϊρα 10:00 

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 
ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά 
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) τθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα 
πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα 
αρχι προσ ζγκριςθ. 

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά» επικυρϊνονται με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν 
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016 
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Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δώδεθα (12) εκεξώλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 

2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη 

ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ 

πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, 

εηδνπνίεζήο ηνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα 

δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ , θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε 

θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -

2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα 

ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο 

εθπηψηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
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Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ 
παράγραφο 3.4.  

Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και 
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα 
δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με 
τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά ζχκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 

λ.4412/16 

  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι 
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά 
τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ1 θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ 
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα 
επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν 
επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ2. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά3 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ ςτον 
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςφυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν4 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του 
Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 
56902/215 Τ.Α..  

                                                           
1
 Πρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 

2
 Πρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 

3
 φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΤΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
4
 φμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΤΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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Σο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι 
ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 
του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΘΔΘ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου 
τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου 
τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ 
προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του 
παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ5. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΠΠ6. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ 
λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. 
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από 
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

                                                           
5
 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 

6
 φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι 
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σο περιεχόμενό τθσ 
είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο: Έλα κήλα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 
ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΠΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων 
και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων 
τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου 
οργάνου 

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά 
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ εθηέιεζε θάζε 

παξαγγειίαο θαη ηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαιαβήο, εληφο πξνζεζκίαο  εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ 

ηηκνινγίνπ.  

5.1.2. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 , άξζξνπ 200 λ.4412/16) θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 5.1.3. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 

φπσο ηζρχεη). 

β) Υαξηφζεκν 3%  επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο  

ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ Β 969/22-3-2017). 

 

δ) Υαξηφζεκν 3%  επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π.  θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 

ε)  Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν. 2283/94, ΦΔΚ 

151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). 

 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο ρσξίο ΦΠΑ), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη 

ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι 
αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου 
τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο  5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα 
υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
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Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο 
χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ 
και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί να προςφφγει κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ 
ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε 
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6.  ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο κέζα ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο πνπ νξίδεη 

ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, 

ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ ηδίνπ. 

Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζηνλ 

πξνκεζεπηή ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν 
και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 
θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ 
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16. 

6.2   Παξαιαβή πιηθώλ - Φξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην 

Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη 

πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο 

ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο 

αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. 

Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο 

ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 

ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε 

εμέηαζεο. 

6.2.2. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε 

επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε 
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ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 

ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην 
εμσηεξηθό 

Ο προμθκευτισ αμζςωσ μετά τθν φόρτωςθ των προσ παράδοςθ υλικϊν, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι τα ςτοιχεία φόρτωςθσ, όπωσ ο αρικμόσ των κιβωτίων, τα επϋ αυτϊν ςθμεία και αρικμοί, τθν φορτωκείςα ποςότθτα και 
το αντίςτοιχο βάροσ, κακϊσ και τθν πικανι θμερομθνία άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου ςτο Νοςοκομείο.  

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ 
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει 
ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του άρκρου 213 
του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγκαηα – Δεηγκαηνιεςία – Εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ε απνζηνιή δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 214 

ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα. Η αμία ησλ 

δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο παξαιαβήο ή αμηνιφγεζεο, βαξχλεη 

ηνπο πξνκεζεπηέο θαη δελ θαηαβάιιεηαη. 

 

 

  

                                                                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

                                                                                                                         ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 
(πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

     
  

  

Α/
Α 

ΕΙΔΟ 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ: ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΑΙΜΑ ΣΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
(ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ)  ΠΠΤΦΤ 2014   
CPV 33621000-9 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΦΠΑ % 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ
ΡΙΟΤ 

1 ΑΔΡΑΓΧΓΟΙ  

Αλάινγα κε ην λνύκεξν λα θέξνπλ ρξσκαηηζηέο 
ελδείμεηο. Να είλαη Latex free .Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη. Να είλαη ζθιεξνη θαη λα κελ 
θάκπηνληαη. Να έρνπλ αλεπαξθέο εύξνο ώζηε λα 
πεξλάεη θαζεηήξαο αλαξξόθεζεο. Η θακππιόηεηά 
ηνπο λα πξνζαξκόδεηαη κε εθείλε ηνπ ζηόκαηνο. 

1000 
17 % 
ΦΠΑ 

250 

 

2 

ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ 
ΡΙΝΙΚΟ 
ΣΑΜΠΟΝ ΜΔ 
ΧΛΗΝΑ 
ΑΔΡΙΜΟΤ 

πκπηεζκέλνη εηδηθνί ζπόγγνη κε δπλαηόηεηα 
δηόγθσζεο γηα πσκαηηζκό από βηνζπκβαηηθό 
πνιπκεξέο ζπλζεηηθό πιηθό, κε ζσιελίζθν αεξηζκνύ 
ζηε κέζε κε κήθνο 7,5mm. 

300 
17% 
ΦΠΑ 

2010 

 

3 
ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΧΣΙ
ΚΔ ΚΑΛΣΔ  

1) Να αζθνύλ δηαβαζκηζκέλε πίεζε ζε όιν ην κήθνο 
ηνπο κε maximum πίεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
αζηξάγαινπ.                                                                                                                                          
2)Να είλαη απαιιαγκέλεο από Latex                                                                                                                                                                                                                                                
3)Να είλαη αλνηρηέο ζηα δάρηπια ηνπ πνδηνύ, 
ειαθξηέο, άλεηεο, λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ αέξα 
θαη λα κπνξνύλ λα πιύζνύλ.                                                                                                                                                                                                           
4)Να πεξηέρνπλ ηνιάρηζηνλ 20% ειαζηάλε θαη 6% 
λεόπξελην θαη ην ππόινηπν πνιπακίδην.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

100 
9 % 
ΦΠΑ 

357 

 

4 
ΑΝΣΛΙΔ 
ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚ
Η ΑΝΑΛΓΗΙΑ 

1) Να παξαρσξεζεί ην ξνιότ ζπζθεπήο 
2) Απνζηεηξσκέλα κ. ρ. κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο 
κηθξνζσκαηηδίσλ, κε πηζηόηεηα ξνήο θάησ από 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο & θιείδσκα γηα απνθπγή 
επηπιένλ έγρπζεο. Έγρπζε από 24ώξνπ θαη 48σξνπ 
κε πνηθίιε πεξηεθηηθόηεηα. βαζηθή ξνή από 0,5 - 2 
ml/h ηνπιάρηζηνλ. Κιείδσκα κηθξόηεξν ησλ 15 
ιεπηώλ θαη bonus έγρπζε απν 0,5 ml 
3) Να είλαη Latex free θαη DEHP free κ.ρ  

500 
17 

%ΦΠΑ 
8925 

 

5 

ΒΑΔΙ 
ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟ
ΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΛΔΟΣΟΜΙΑ
 

ύζηεκα 2 ηεκαρίσλ 
A. Βάζεηο 
1. Βάζεηο (γηα θνινζηνκία, εηιενζηνκία, 
νπξεηεξνζηνκία), επίπεδεο, εύθακπηεο, θνβόκελεο, 
κε λέαο ηερλνινγίαο θνιιεηηθό γηα αζθάιεηα, 
αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο, κε θαη 
ρσξίο ππνδνρή δώλεο. Πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηε δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ 
θαη ν δαθηύιηνο ζύλδεζεο κε ηνλ ζάθν λα είλαη 40, 60, 
70 mm.  
α. Αδηαθαλείο θπθιηθέο θαη νβάι 
β. Γηαθαλείο θπθιηθέο θαη νβάι  
2. Βάζεηο (γηα θνινζηνκία, εηιενζηνκία, 
νπξεηεξνζηνκία), θπθιηθέο θαη νβάι, convex, 
θνβόκελεο, κε λέαο ηερλνινγίαο θνιιεηηθό γηα 
αζθάιεηα, αλαθνύθηζε θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο 
κε θαη ρσξίο ππνδνρή δώλεο. Πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηε δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ 
θαη ν δαθηύιηνο ζύλδεζεο κε ηνλ ζάθν λα είλαη 40, 60, 
70 mm.  

270-
270-
186 

17 % 
ΦΠΑ 

4998 

 

6 

ΒΔΛΟΝΔ ΜΙΑ 
ΥΡΗΗ (ΓΙΑΦ. 
ΜΔΓΔΘΗ) θαη 
ΙΝΟΤΛΙΝΗ 

α. Οη  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ 
γηα ηηο βειόλεο  κηαο  ρξήζεο είλαη εθείλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε Α6 6404 δηο 
(ΦΔΚ 681/η.Β/8-8-91) <<ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΠΛΑΣΙΚΧΝ ΤΡΙΓΓΧΝ ΚΑΙ ΒΔΛΟΝΧΝ ΜΙΑ 
ΥΡΗΗ>>  
β. Η κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη θαηνρπξσκέλε 
θαη απνδεθηή δηεζλώο.  Με ηελ πξνζθνξά λα 
θαηαηίζεληαη εθζέζεηο ειέγρνπ παξαδνρήο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ πξντόλησλ. 
γ. ε θάζε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

90000 
17 % 
ΦΠΑ 

900 
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παξαγσγήο θαη ιήμεο ηνπ πξντόληνο. 
δ. Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηθαλόο αξηζκόο 
δεηγκάησλ, ζε όια ηα κεγέζε πνπ πξνζθέξνληαη, γηα  
έιεγρν από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ 
δ/ζκνύ. 
ε. Οη  πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε 
ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ1348/04 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 
(Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο δηαλνκήο 
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ). 
ζη. Να πξνζθεξζνύλ ζε δηάθνξα κεγέζε. 

 

7 
ΒΔΛΟΝΔ ΓΙΑ 
PORT 

Βειόλεο Huber θεθακέλεο κε πξνέθηαζε θαη 
πεηαινύδα ππό νξζή γσλία θαη αηξαπκαηηθό άθξν. Η 
βειόλε λα είλαη επηθαιπκέλε από ιηπαληηθή νπζία γηα 
δηεπθόιπλζε εηζόδνπ/εμόδνπ ηεο. Με πηεξύγηα 
(πεηαινύδα) ζηεξέσζεο θηα εύθνιε ηνπνζέηεζε θαη 
πξνζπλδεδεκέλε πξνέθηαζε (20-30cm), ζεκείν 
ζύλδεζεο ην νπνίν λα εθάπηεηαη αεξνζηεγώο ζε 
ζύξηγγεο ηύπνπ luer θαη luer lock κε θηπο δηαθνπήο 
ξνήο. Να είλαη latex free θαη DEHP free κ.ρ. 
απνζηεηξσκέλεο. Σν πιηθό ηεο πξνέθηαζεο λα είλαη 
αδξαλέο ζηε ρεκεηνζεξαπεία. Μεγέζε : 19-22G, 
κήθνπο 15mm-30mm  

200 
17 % 
ΦΠΑ 

643,5 

 

8 
ΒΡΑΥΙΟΛΑΚΙΑ 
ΝΔΟΓΝΧΝ 

Υξώκαηνο ξνδ (γηα ζήιπ) ή κπιε (γηα άξξελ), από 
πιαζηηθό πιηθό, λα θιείλνπλ κε αλνμείδσην 
αηξαπκαηηθό θιηπ, κε δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ηνπ 
νλόκαηνο, λα αθαηεξείηαη κόλν κε θόςηκν.  

300 
17 % 
ΦΠΑ 

9,6 

 

9 
ΓΛΧΟΠΙΔΣΡ
Α 

α)Ξύιηλα, κηαο ρξήζεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, 
απνζηεηξσκέλα. β) Ξύιηλα κηαο ρξήζεο ζε 
ζπζθεπαζηα 100 ηεκαρίσλ κε απνζηεηξσκέλα. 

12000 
17 % 
ΦΠΑ 

84 

 

10 

ΓΡΑΜΜΔ 
ΔΓΥΤΗ 
ΑΙΜΟΓΙΑΓΙΗΘΗ
Η 

Σα ζεη αξηεξην-θιεβηθώλ γξακκώλ θαη γξακκώλ 
έγρπζεο γηα εθηέιεζε αηκνδηήζεζεο λα είλαη γηα 
κεραλήκαηα NIKKISO Model DBB-05, θαη Formula. 

500 
17 % 
ΦΠΑ 

9755,5 

 

11 

ΓΔΙΚΣΔ 
ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 
ΚΛΙΒΑΝΟΤ 
ΑΣΜΟΤ 

Με έληνλε έλδεημε αιιαγήο ηνπ δείθηε, επαίζζεηνη ζηε 
ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο. 

40000 
17 % 
ΦΠΑ 

3836 

 

12 
ΓΔΙΚΣΔ 
ΡΗΞΔΧ 
ΘΗΛΑΚΙΟΤ 

Σεζη πξόσξεο ξήμεο πκέλσλ. Απνζηεηξσκελα ζε 
δηαθαλε εηδηθή ζεζε. Η ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη:                                                                                                                                  
Α)Σελ ηαηλία αλίρλεπζεο. Β) Δηδηθό ζεηιεό γηα 
δεηγκαηνιεςία. Γ)Δηδηθό buffer ζην νπνίν λα 
ηνπνζεηεηηαη ν ζηεηιενο κεηά ηελ ιήςε δεηγκαηνο.                                                                   
Σν ηεζη λα ιεηηνπξγεί κε ηελ αλίρλεπζε ηεο Α 
θεηνπξσηείλεο θαη ηεο πξσηείλεο ηνπ πιαθνύληα 
PP12 ζηα θνιπηθά πγξά, ηόζν κε κνλνθισληθά όζν 
θαη κε πνιπθισληθά αληηζώκαηα. Ν είλαη ηδαληθό θαη 
αμηόπηζην αθόκα θαη ζε κηθξέο ξήμεηο. Να έρεη 
ηνπιάρηζηνλ η 99% επαηζζεζία θαη εηδηθόηεξα θαηά ηηο 
εβδνκάδεο 24-34. Να κελ επεξεαδεηαη απν πνζόηεηα 
αίκαηνο, ινηκώμεο θαη λα κε ρξεηάδεηαη 
θνιπνδηαζηνιέαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.                                                 

40 
17 % 
ΦΠΑ 

561,6 

 

13 

ΓΟΥΔΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΦΗ 
ΒΔΛΟΝΧΝ 3lt θαη 
5,5lt 

Να είλαη πιαζηηθά απόξξηςεο θαη πεξηζπιινγήο 
αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. Να θέξνπλ εηδηθά 
ζρεδηαζκέλν θαπάθη κε εηδηθέο εγθνπέο πνπ λα 
επηηξέπεη ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε 
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ βεινλώλ από ηε ζύξξηγγα 

2000 
17 ΦΠΑ 

% 
1263,6 

 

14 

ΓΟΥΔΙΑ 
ΤΛΛΟΓΗ 
ΟΤΡΧΝ 
ΠΛΑΣΙΚΑ 
24/ΧΡΟΤ 

Γνρεία νύξσλ 24σξνπ θαηακέηξεζεο πιαζηηθά κε 
απνζηεηξσκέλα κε πώκα ρσξεηηθόηεηαο 2-2,7 
ιίηξσλ, κε βαζκνλόκεζε αλά 100cc 

400 
17 % 
ΦΠΑ 

332 

 

15 
ΔΜΒΡΤΟΤΛΚΙΑ 
(ΙΚΤΑ) KIWI 

Πιήξεο ζύζηεκα ηνθεηνύ κε ηε βνήζεηα ηνπ θελνύ, 
ζρεδηαζκέλν γηα όιεο ηηο ζηάζεηο θεθαιήο ηνπ 
εκβξύνπ. Να δηαζέηεη εύθακπην θαιώδην θαη ρακεινύ 
πξνθίι βεληνύδα (cup) πνπ επηηξέπεη ηε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο 
απνζύλδεζεο. Απνζηεηξσκέλν, κίαο ρξήζεσο, ρσξίο 
ιάηεμ, εληόο δηαθαλνύο ζήθεο.  

20 
17 % 
ΦΠΑ 

700 

 

16 

ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚ
ΟΙ 
ΧΛΗΝΔ 
ΥΧΡΙ 
CUFF, 
ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΙ, 
ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘ
ΗΣΟΙ, ΑΡΚΔΣΑ 
ΚΛΗΡΟΙ Νν 2-4 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ζηιηθνλαξηζκέλν PVC 
ή ζηιηθόλε.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν. Να είλαη 
ζρεηηθά ζθιεξνί θαη λα κελ θάκπηνληαη γηα εύθνιε 
δηαζσιήλσζε αιιά λα είλαη ζεξκναηεύζζεηνη. Να 
είλαη θαηάιιεινη γηα δηαζσιήλσζε από ην ζηόκα ή 
ηελ κύηε ή θαη από ηηο 2 νδνύο. Nα αλαγξάθεηαη ην 
λνύκεξν ηνπ ζσιήλα γηα επθξηλή έιεγρν θαη λα 
δηαηίζeληαη από Νν 2 εσο Νν 9. Να έρνπλ εκθαλή 
αξίζκεζε κήθνπο νύησο ώζηε λα ειέγρεηαη ην βάζνο 

100 
9 % 
ΦΠΑ 

70 
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εηζαγσγήο θαη ζηεξέσζεο ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα. 
Να δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή. Να είλαη 
ηεθκεξησκέλα απνιύησο αζθαιή γηα ρξήζε ζε 
λενγλά, βξέθε θαη παηδηά.  

 

17 

ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΙΑΚ
ΟΙ ΧΛΗΝΔ 
(ΓΙΑΦ. 
ΜΔΓΔΘΧΝ) ΜΔ 
CUFF 
ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΟΙ 
ΘΔΡΜΟΔΤΑΙΘ
ΗΣΟΙ, ΑΡΚΔΣΑ 
ΚΛΗΡΟΙ 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πιηθό πνπ λα είλαη 
ηειείσο αλεθηό από ην αλζξώπηλν ζώκα. Να ππάξρεη 
δπλαηόηεηα επηινγήο δηάθαλνπ θαη ην πιηθό 
θαηαζθεπήο λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλν PVC ή ζηιηθόλε. 
Να έρνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή.Nα αλαγξάθεηαη ην 
λνύκεξν ηνπ ζσιήλα γηα επθξηλή έιεγρν.Να είλαη 
ζρεηηθά ζθιεξνί θαη λα κελ θάκπηνληαη, γηα εύθνιε 
δηαζσιήλσζε, αιιά, ν ζσιήλαο λα καιαθώλεη θαη 
απνθηά ην απόιπην αλαηνκηθό ζρήκα ηνπ αζζελνύο. 
Σν CUFF λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό, πνπ 
αθελόο δελ ζξάπεηαηθαη αθεηέξνπ εκθαλίδεη 
επαηζζεζία ώζηε λα παξαθνινπζεί ηελ αιιαγή ηεο 
πίεζεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ.Σν 
CUFFλα ειέγρεηαη από πνιύ επαίζζεην νδεγό 
(PILOT) κε άκεζν έιεγρν ηεο πιήξσζήο ηνπ θαη ησλ 
δηαθπκάλζεσλ απηήο. Να έρνπλ CUFF πνπ λα απαηηεί 
ηνλ ιηγόηεξν δπλαηό αέξα γηα λα γεκίδεη θαη λα έρεη 
πνιύ κηθξή επηθάλεηα επαθήο κε ηα ηνηρώκαηα ηεο 
ηξαρείαο ώζηε λα είλαη αηξαπκαηηθό. 

1500 
17 % 
ΦΠΑ 

795 

 

18 

ΔΠΙΘΔΜΑ 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΦΛΔΒΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 

Να είλαη δηαθαλεο απηνθόιιεην, θαη κε έλα 
ελζσκαησκέλν ηακπόλ γέιεο πνπ πεξηέρεη γιπθνληθή 
γιπθνμηδίλε, κε αληηκηθξνβηαθή θαη αληηκπθεηηζηαθή 
δξάζε. 

300 
9 % 
ΦΠΑ 

1095 

 

19 
ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ 
ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ 

ΑΦΡΧΓΔ ΔΠΙΘΔΜΑ  ΜΔ ΟΛΙΓΟΑΚΥΑΡΙΣΗ ΓΙΑ 
ΥΡΟΝΙΑ ΔΛΚΗ 
Αθξώδεο επίζεκα λαλνηερλνινγίαο κε 
νιηγνζαθραξίηε. Με πιέγκα ζηελ επηθάλεηα επαθήο 
κε ην ηξαύκα 13x12εθ. +- 1εθ.   
15x20 εθ. +- 1εθ.  =  
ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΗ ΚΟΛΛΗΣΙΚΑ 
Αθξώδε επηζέκαηα κε εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή 
κεκβξάλε πνιπνπξεζάλεο θαη ελζσκαησκέλν 
πιέγκα πνιπεζηέξα ζηελ επηθάλεηα επαθήο κε ην 
ηξαύκα, εκπνηηζκέλν κε βαδειίλε ώζηε λα ππάξρεη 
αλώδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε θαη 
πδξνθνιινεηδέο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αύμεζε 
ηλνβιαζηώλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνύισζε. Mε 
αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα αξγύξνπ ζην πιέγκα 
πεξηεθηηθόηεηαο 0,35 mg/cm2, ρσξίο ζνπιθαδηαδίλε, 
ώζηε λα παξέρεηαη ζπλερήο αληηκηθξνβηαθή 
πξνζηαζία ρσξίο θίλδπλν ηνμηθόηεηαο. Γηα κνιπζκέλα 
έιθε από κέηξηεο έσο πςειέο εθθξίζεηο.Γηαζηάζεηο: 
Mε θνιιεηηθά 10x12εκ. +- 1εκ.    15x15εκ. +- 1εκ.  
15x20 εκ.+- 1εκ  
 1. Αθξώδεο επίζεκα ζηιηθόλεο απηνθόιιεην. 
Με εληαίν δηάηξεην ζηξώκα ζηιηθόλεο ην νπνίν λα 
θαιύπηεη ην αθξώδεο ζηξώκα αιιά θαη ηελ θνιιεηηθή 
επηθάλεηα, κε νπέο δηακέηξνπ >1,7mm γηα άκεζε 
απνξξόθεζε.   Με εηδηθό επηπιένλ απνξξνθεηηθό 
ζηξώκα από ίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη θπηηαξίλεο γηα 
κεγάιε ζπγθξάηεζε ηνπ εμηδξώκαηνο ππό ζπλζήθεο 
πίεζεο.  Σν αθξώδεο ζηξώκα λα παίξλεη ην ζρήκα 
ηνπ έιθνπο ζε βάζνο θαη έθηαζε.  Καηάιιειν γηα έιθε 
κε ρακειό έσο πςειό βαζκό εμηδξώκαηνο. 
Διαζηάζειρ : 12,5Υ12,5εκ. 17,5Υ17,5εκ. 
.2. Αθξώδεο επίζεκα ζηιηθόλεο απηνθόιιεην κε 
άξγπξν νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλν ζην αθξώδεο 
ζηξώκα.   Με εληαίν δηάηξεην ζηξώκα ζηιηθόλεο ην 
νπνίν λα θαιύπηεη ην αθξώδεο ζηξώκα αιιά θαη ηελ 
θνιιεηηθή επηθάλεηα, κε νπέο δηακέηξνπ >1,7mm γηα 
άκεζε απνξξόθεζε.  Να έρεη δπλαηόηεηα κεγάιεο 
ζπγθξάηεζεο ηνπ εμηδξώκαηνο ππό ζπλζήθεο πίεζεο. 
Σν αθξώδεο ζηξώκα λα παίξλεη ην ζρήκα ηνπ έιθνπο 
ζε βάζνο θαη έθηαζε.  Καηάιιειν γηα έιθε κε ρακειό 
έσο πςειό βαζκό εμηδξώκαηνο. Διαζηάζειρ : 
17,5Υ17,5εκ. 
.3. Eπηζέκαηα  από πιέγκα πνιπεζηέξα εκπνηηζκέλα 
κε πδξνθνιινεηδέο θαη αξγπξνύρν ζνπιθαδηαδίλε      
ώζηε λα ππάξρεη αλώδπλε θαη αηξαπκαηηθή αθαίξεζε 
θαη πδξνθνιινεηδέο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αύμεζε 
ηλνβιαζηώλ θαη λα πξνάγεηαη ε επνύισζε.  Mε 
αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα αξγύξνπ ώζηε λα 
παξέρεηαη ζπλερήο αληηκθξνβηαθή πξνζηαζία ρσξίο 
θίλδπλν ηνμηθόηεηαο, κε θνιιεηηθά. Διαζηάζειρ : 
15Υ15 εκ. και 10Υ12 εκ. 15X20 εκ. 
Α/Α.4. Αιγεληθό  αληηκηθξνβηαθό επίζεκα κε άξγπξν 
θαη θπηηαξίλε πςεινύ G πνπ λα ζπλδπάδεη κεγάιε 
απνξξνθεηηθόηεηα , αληηκηθξνβηαθή δξάζε θαη πςειή 
ζπλνρή    Διαζηάζειρ : 3Υ44 εκ. 2,5Υ30 εκ. 

25-25-
30-30-
30-50-
50-50-
50-50-

20-150-
100-
100-
100-
100-
100-
100 

9% 
ΦΠΑ 

13036,41 
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.5. Δπηζέκαηα ειθώλ απηνθόιιεηα κε πδξνθνιινεηδή 
θπηηαξίλεο ζε εηδηθό ζρήκα πεηαινύδαο γηα θαιιίηεξε 
εθαξκνγή ζε θηέξλεο, αγθώλα ,θόθθπγα. Διαζηάζειρ 
:  6Υ8εκ. και  9Υ11.εκ. 
 6. Δπηζέκαηα απνζηεηξσκέλα πδξνηξηρνεηδηθά από 
ίλεο θπηηαξίλεο γηα έιθε ρακεινύ έσο πςεινύ 
εμηδξώκαηνο κε πιέγκα επαθήο ρσξίο ζηιηθόλε πνπ 
απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηδέι ζην έιθνο. Να θέξεη 
εμσηεξηθή εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε θαη λα έρεη πςειή 
ζπγθξάηεζε ώζηε λα κελ επηηξέπεη ηελ δηαξξνή 
(πγξό) εμηδξώκαηνο ζην πεξηβάιινλ δηα κέζσ ηεο 
κεκβξάλεο θαζώο θαη ζην έιθνο ππό ζπλζήθεο 
πίεζεο.  Απηνθόιιεηα κε πεξηκεηξηθή θνιιεηηθή 
επηθάλεηα από θπζηθό πιηθό ώζηε λα επηηξέπεηαη ε 
άδειε αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο. Διαζηάζειρ : 
10Υ10εκ. 15Υ15εκ. 20Υ20εκ. 

   

 

20 
ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ 
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗ
ΡΧΝ 

Απηνθόιιεηε δηαθαλήο κεκβξάλε γηα ζπγθξάηεζε 
θιεβνθαζεηήξσλ, (κε εγθνπή) 6 cm Υ 7 cm. 
Γηαθαλήο ιεπηή κεκβξάλε (θίικ). Ιδαληθό γηα ηελ 
θάιπςε ζεκείσλ ελδνθιέβηαο πξόζβαζεο, κε 
πθαζκάηηλν πεξηζώξην γηα θαιύηεξε ζηεξέσζε. Απιό 
ζύζηεκα δηάζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε κε 
ην έλα ρέξη. Πξνζηαηεύεη ηελ πεξηνρή από κηθξόβηα 
θαη κνιπζκέλα πγξά. Να είλαη δηαπεξαηό 
επηηξέπνληαο ηελ εμάηκηζε ησλ πδξαηκώλ θαη ηελ 
εηζξνή νμπγόλνπ, αιιά λα απνηειεί απόιπην 
κηθξνβηαθό θξαγκό. Σν εμσηεξηθό πεξίβιεκα λα 
απνθνιιάηαη ζε δύν θάζεηο γηα θαιύηεξε εθαξκνγή 

15000 
9 % 
ΦΠΑ 

1030,5 

 

21 ΔΠΙΣΟΜΙΑ 

Υάξηηλα ινπζηξαξηζκέλα ή πιαζηηθά επηζηόκηα 
ζπηξνκέηξνπ. Μηαο ρξήζεο. Να κε κεηαβάιιεηαη ή 
κεηακνξθώλεηαη. 
Να κελ αιινηώλεηαη θαηά ηνλ εκπνηηζκό κε ηνλ ζίειν. 
Δλζσκαησκέλα ζε θίιηξν ζπηξόκεηξνπ. Σν θίιηξν λα 
έρεη αλαηνκηθό ζρήκα νβάι γηα θαιύηεξε εθαξκνγή.  

100 
17 % 
ΦΠΑ 

38 

 

22 

ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ 
ΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟΤ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ 
ΜΔ ΞΔΣΡΑ 

Απηνθόιιεηα ειεθηξόδηα γηα ειεθηξνθαξδηνγξάθν, 
ελειίθσλ κε πγξό δειέ ζην ζθνπγγαξάθη επαθήο 
ππναιιεξγηθό λα έρνπλ ηέιεηα εθαξκνγή κε άξηζηε 
ζπγθόιιεζε θαη λα κελ μεθνιινύλ όηαλ ην ζεκείν 
ζπγθόιιεζεο βξαρεί ή ηδξώζεη λα κελ αθήλνπλ 
ππόιεηκκα ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο ζην δέξκα. Να 
θέξνπλ θνύκπσκα αζθαιείαο επελδπκέλν κε 
AG/AGCL. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εηδηθά θάθεια 
αινπκηλίνπ γηα λα κελ επεξεάδεηαη από 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Να είλαη απνζηεηξσκέλα 
γηα δύν ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο. Να δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε 

40000 
17 % 
ΦΠΑ 

1404 

 

23 
ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ 
ΠΡΟΧΡΙΝΟ 
ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗ  

Ηιεθηξόδηα πξνζσξηλήο βεκαηανδόηεζεο, 5F 
δηπνιηθά κεθνπο 110cm, βαζκνλνκεκέλα αλά 5cm κε 
απόαηαζε ειεθηξνδίσλην έλα από ην άιιν 15mm 
αθηηλνζθηεξά, κε κπαιόλη latex ζπκκεηξηθό κε 
θιεβνθαζεηήξα εηζαγσγέα 12G από teflon θαη 
ζύξηγγα γηα ην θνύζθσκα ηνπ κπαινληνύ. Μηαο 
ρξήζεσο απνζηεηξσκέλα. 

44 
17 % 
ΦΠΑ 

4127,2 

 

24 
ΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΙΚ
Α ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ 
ΣΤΠΟΤ Α 

πκππθλσκέλα όμηλα δηαιύκαηα δηαθνξεηηθήο θαη 
πνιιαπιήο ειεθηξνιπηηθήο ζύζηαζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε θύζηγγα ζθόλεο 
δηηηαλζξαθηθνύ λαηξίνπ (δνρείν ησλ 5 ιίηξσλ έθαζην). 

8000 
4 % 
ΦΠΑ 

22796,8 

 

25 
ΙΟΘΔΡΜΙΚΔ 
ΚΟΤΒΔΡΣΔ 
ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

Ιζνζεξκηθέο θνπβέξηεο πξώησλ βνεζεηώλ παξέρεη 
ζηηγκηαία πξνζηαζία έλαληη ζην θξύν ή ηε ζεξκόηεηα. 
Γηάζηαζε: 155-160x210-260cm 

100 
17 % 
ΦΠΑ 

292 

 

26 
ΚΑΘΔΣΗΡΔ 
ΑΙΜΟΚ/Η 
ΓΙΠΛΟΤ  ΑΤΛΟΤ 

εη θαζεηήξα έζσ ζθξαγίηηδαο, ππνθιεηδίνπ θαη 
κεξηαίαο θιέβαο ,δπν απιώλ δηακέηξνπ 12fr-
13fr,κήθνπο 15-20 cm,από πνιπνπξεζάλε  κε επζέα 
άθξα ,κε ειαζηηθό θαη  εύθακπην άθξν-απόιπηα 
αηξαπκαηηθό –ην νπνίν παξεθθιίλεη  όηαλ ζπλαληά ην 
αγγεηαθό ηνίρσκα πξνζηαηεύνληαο  ην από 
ηξαπκαηηζκνύο. ζεη ηνπνζέηεζεο  λα πεξηιακβάλεη 
εθηόο από ηνλ θαζεηήξα, 1 βειόλα παξαθέληεζεο 
18Ga,1 ζπξκάηηλν νδεγό ηθαλήο  δηακέηξνπ θαη 
κήθνπο κε αηξαπκαηηθά άθξα (1 επζύ ,1 ζε ζρήκα J), 
1αγγεηαθν δηαζηνιέα, πώκαηα θαζεηήξσλ,1 
απνζηεηξσκέλν πεδίν ρσξίο νπή, ζθηγθηήξεο 
πξνεθηάζεσλ απιώλ.          

70 
9 % 
ΦΠΑ 

2441,6 
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27 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ 
ΑΙΜΟΚ/Η 
ΣΡΙΠΛΟΤ 
ΑΤΛΟΤ 

εη θαζεηήξα έζσ ζθαγίηηδαο, ππνθιεηδίνπ θαη 
κεξηαίαο, δπν απιώλ δηακέηξνπ 12 fr, κήθνπο 15-
20cm, από πνιπνπξεζάλε κε επζέα άθξα, κε 
ειαζηηθό θαη εύθακπην άθξν – απόιπηα αηξαπκαηηθό 
– ην νπνίν παξεθθιίλεη όηαλ ζπλαληά ην αγγεηαθό 
ηνίρσκα πξνζηαηεύνληαο ην από ηξαπκαηηζκνύο. Σν 
ζεη ηνπνζέηεζεο λα πεξηιακβάλεη εθηόο από ηνλ 
θαζεηήξα, 1 βειόλα παξαθέληεζεο 18 Ga, 1 
ζπξκάηηλν νδεγό ηθαλήο δηακέηξνπ θαη κήθνπο κε 
αηξαπκαηηθά άθξα (1 επζύ, 1 ζε ζρήκα J), 1 αγγεηαθό 
δηαζηνιέα, πώκαηα θαζεηήξσλ, 1 απνζηεηξσκέλν 
πεδίν ρσξίο νπή, ζθηγθηήξεο πξνεθηάζεσλ απιώλ. 
Να θαηαηεζεί δείγκα. Γηαηεξνύκε ηελ επηθύιαμε γηα 
ηελ επηινγή ηνπ ζεη γξακκώλ κεηά από δνθηκαζηηθή 
ρξήζε ζηνλ αζζελή. 

20 
13 % 
ΦΠΑ 

475,24 

 

28 
ΚΙΣΡΙΚΟ ΟΞΤ Δ 
ΚΟΝΗ 

Γηαιπηηθό αιάησλ  150 
17 % 
ΦΠΑ 

286,065 

 
29 

ΚΛΙΠ 
ΟΜΦΑΛΟΤ 

g 500 
17 % 
ΦΠΑ 

58,5 

 

30 
ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΜΑΛΑΚΑ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

Κνιάξα απρέλνο καιαθά  s-m-L-XL Από  αθξώδεο 
πιηθό ππναιεξγηθό επελδπκέλν κε ύθαζκα κε 
Γπλαηόηεηα απηνθόιιεηεο ζπγθξάηεζεο  γηα 
ζηαζεξνπνίεζε Α.Μ.. 

400 
17 % 
ΦΠΑ 

460 

 

31 
ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΑ 

Κνιάξα απρέλνο καιαθά  s-m-L Από  αθξώδεο πιηθό 
ππναιεξγηθό επελδπκέλν κε ύθαζκα κε Γπλαηόηεηα 
απηνθόιιεηεο ζπγθξάηεζεο  γηα ζηαζεξνπνίεζε 
Α.Μ.. 

50 
17 % 
ΦΠΑ 

500 

 

32 
ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΚΛΗΡΑ 

Απρεληθό θνιιάξν πιαζηηθό από δηάηξεην ζθιεξό 
πιαζηηθό πιηθό κε κπνξληνύξα από ειαζηηθό πιηθό 
επελδπκέλε κε δέξκα. Σα πιηθά ηνπ λα είλαη πςειήο 
πνηόηεηαο θαη αληνρήο 
κε αληηαιιεξγηθή, κε ηνμηθή, αληηεθηδξσηηθή δξάζε. 
Γηαζέηεη αεξνθόξεο νδνύο. Να είλαη ζπκβαηό κε ηελ 
αθηηλνινγηθή εμέηαζε. Σν ύςνο ηνπ λα ξπζκίδεηαη κε 
απηνθόιιεην (velcro). Να θιείλεη κε απηνθόιιεην 
(velcro). Να κπνξεί λα πιπζεί. Μεγεζε: s-m-l-xl 

200 
17 % 
ΦΠΑ 

840 

 

33 
ΚΟΛΛΑΡΑ 
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 

Απρεληθό θνιιάξν ζηήξημεο ζθιεξό ηύπνπ 
philadelphia γηα πςεινύ βαζκνύ αθηλεηνπνίεζε θαη 
ζπκκεηξηθή εθαξκνγή, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από 
πιαζηηθό πιηθό πςειήο 
πνηόηεηαο θαη αληνρήο. Να θέξεη δπν εξγνλνκηθέο 
βαιβίδεο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε γλάζνπ θαη ηληαθνύ 
(p.v.c. πιηθό). πνπ κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ. Γηα ην 
θιείζηκν λα δηαζέηεη 
απηνθόιιεην (velcro). Με νπή γηα 
ηξαρεηνζηνκεκέλνπο αζζελείο Μέγεζνο ελειίθσλ 
SMALL κε πεξηθέξεηα απρέλνο 30-35 cm. Μέγεζνο 
ελειίθσλ MEDIUM κε πεξηθέξεηα απρέλνο 35-40 cm. 
Μέγεζνο ελειίθσλ LARGE κε πεξηθέξεηα απρέλνο 40-
45 cm 

280 
9 % 
ΦΠΑ 

4060 

 

34 
ΚΟΛΠΟΓΙΑΣΟΛ
ΔΙ 

Να ζηαζεξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 
ηνπο, κε ειαζηηθόηεηα, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία 
απνζηεηξσκέλα, ππναιιεξγηθά, από αηζπιέλην (από 
ζθιεξό πιαζηηθό θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ), λα κελ 
ζπάδνπλ, αλά έλα ζπζθεπαζκέλα ζε 
αδηάβξνρε,αλζεθηηθή, δηαθαλή ζήθε, κηαο ρξήζεο. 
Γηαζηάζεηο S,M,L.  

8000 
17 % 
ΦΠΑ 

1376 

 

35 
ΚΤΒΔΣΣΔ 
ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ 

Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πεξηζζόηεξεο 
από κηα ζπζθεπέο κέηξεζεο αηκνζθαηξίλεο. Να 
δίλεηαη ε ζπζθεπή. Με ξεύκα θαη κε 
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία 100 σξώλ. Δύξνο 
κέηξεζεο Hb από 0 g/l έσο 255 g/l. 

3000 
17 % 
ΦΠΑ 

1560 

 

36 
ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ 
ΑΝΑΙΘΗΙΑ 

πηξάι 2 κέηξα ρακειήο ελδνηηθόηεηαο θαη ρακεινύ 
ζπληειεζηή απνξξόθεζεο αεξίνπ-πιαζηηθνύ. 
Δλειίθσλ κε 3 ζσιήλεο κεγέζνπο πεξίπνπ 2x150 cm 
& 1x100cm, κε ζπλδεηηθό Τ-γσλία κε ππνδνρή γηα 
θαπλνγξάθν, αζθό 3 ιίηξσλ θαη ζπλδεηηθό αζθνύ 
επζύ. 

1000 
17 % 
ΦΠΑ 

8000 

 

37 
ΛΑΒΙΓΔ 
ΡΗΞΔΧ 
ΘΗΛΑΚΙΟΤ 

Πιαηηθά άγθηζηξα κε αηρκεξή αθίδα (amniohook), 
επζεία ή θπξηά, απνζηεηξσκέλα, ζε αηνκηθή 
ζπζθεπαζία απαιιαγκέλε από Latex, Silicone θαη 
PVC. κίαο ρξήζεσο, γηα ηερλεηή ξήμε πκέλσλ. Να 
πιεξνί όια ηα δηεζλή standard αζθαιείαο θαη λα 
θέξεη ζήκαλζε CE. Να έρεη κήθνο ±26cm. 

150 
17 % 
ΦΠΑ 

52,5 
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38 

ΛΑΡΤΓΓΙΚΗ 
ΜΑΚΑ 
Μ.Υ. 
ΤΠΔΡΓΛΧΣΣΙΓΙΚ
Η 
ΤΚΔΤΗ 
ΑΔΡΙΜΟΤ 
ΣΤΠΟΤ 
FASTRACH 
(LMA 
Fastrach) Όια ηα 
κεγέζε - 
Δπηζήκαλζε CE 
Mark 

Λαξπγγηθή κάζθα κίαο ρξήζεσο, κε ηελ απαηηνύκελε 
γσλίσζε γηα επθνιόηεξε ηνπνζέηεζε κε Cuff δηπιήο 
θξαγήο κε δπλαηόηεηα λα πεξάζεη Levin γηα 
εθθέλσζζε ζηνκάρνπ θαη δπλαηόηεηα αεξηζκνύ κε 
ζεηηθή πίεζε κέρξη 37 cm H2O. Να έρεη 
ελζσκαησκέλν Bite Block, ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ 
Cuff αλεμάξηεηνο ηνπ αεξαγσγνύ θαη ζύζηεκα 
ζηαζεξνπνίεζεο γηα λα απνηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε . 
Να είλαη απνζηεηξσκέλε θαη ειεύζεξε από Latex. ε 
μεγέθη 1 εωρ 5. 

100 
17 % 
ΦΠΑ 

643,5 

 

39 
ΛΑΣΙΥΟ 
ΑΙΜΟΛΗΦΙΑ  

 Ικάληαο ειαζηηθόο   κε πιαζηηθν θιηπ γηα αηκνιεςία                                                                                                                                                                                                                   150 
17 % 
ΦΠΑ 

240 

 

40 

ΜΑΚΑ 
ΝΔΦΔΛΟΠΟΙΗ
Η ΔΝΗΛΙΚΧΝ - 
ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ 

Γηαθαλήο, καιαθή, άλεηε γηα ηνλ αζζελή, ζπλδέεηαη 
εύθνια κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ θαη δελ απνζπλδέεηαη 
εύθνια ζε ςειέο ξνέο. Νεθεινπνίεζε ησλ 5ml ζε 10 
min. Μεγάιεο πιεπξηθέο νπέο. Σν πνηήξη 
λεθεινπνίεζεο λα είλαη ρσξεηηθόηεηαο άλσ ησλ 5 ml 
θαη ν ζσιήλαο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 180cm. 
Απνηειεζκαηηθή λεθεινπνίεζε αθόκα όηαλ ν 
αζζελήο 
είλαη ζε ύπηηα ζέζε. 

ΔΝΗΛΙ
ΚΧΝ 
4000   

ΠΑΙΓ/Κ
Δ 400 

17 % 
ΦΠΑ 

2544 

 

41 

ΜΑΚΔ 
VENTURI 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ - 
ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ 

Γηάθαλεο, καιαθό, άςνγε εθαξκνγή ζην πξόζσπν, 
άλεηε γηα ηνλ αζζελή, κε καθξύ ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ 
180 έθ, πνπ ζπλδέεηαη εύθνια κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ 
θαη δελ απνζπλδέεηαη εύθνια ζε ςειέο ξνέο. 
Αμηόπηζηε πνζόηεηα νμπγόλνπ κε δπλαηόηεηα 
πνιιώλ δηαβαζκίζεσλ από 24% κέρξη 60% κε ηε 
ρακειόηεξε δπλαηή ξνε νμπγόλνπ. Με μερσξηζηό 
ζπλδεηηθό κεηαμύ κάζθαο θαη παξνρήο νμπγόλνπ γηα 
ηελ θάζε δηαβάζκηζε ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ. 

ΔΝΗΛΙ
ΚΧΝ 
2500 

ΠΑΙΓ/Κ
Δ 200 

17 % 
ΦΠΑ 

2062 

 

42 
ΜΑΚΔ ΑΠΛΔ 
ΥΔΙΡ/ΚΔ 

Μάζθεο ρεηξνπξγείνπ εληζρπκέλεο, ηξηώλ ζηξσκάησλ, 
κε ιάζηηρν ή θνξδόλη, άνζκεο, κε επηξξήλεην έιαζκα 
ζε όιν ην κήθνο ηεο κάζθαο γηα ζσζηή εθαξκνγή κε 
ή ρσξίο πξνζηαηεπηηθό νζώλεην καηηώλ, λα είλαη 
αδηάβξνρεο θαη δηαπεξαηέο από ηνλ αέξα, κε ηξηπιό 
θίιηξν πςειήο ηθαλόηεηαο. 

28000 
17 % 
ΦΠΑ 

439,6 

 

43 

ΜΑΚΔ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ - 
ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ 

Μάζθεο νμπγόλνπ . Η κάζθα πξέπεη λα έρεη ζπλδεηηθό 
ζσιήλα 200cm πεξίπνπ θαη θαηαζθεπαζκέλε από 
ηαηξηθό pvc, ππνρξεσηηθά άρξσκε θαη δηαθαλήο. Να 
έρεη ξπζκηδόκελν επηξίλην έιαζκα γηα λα επηηξέπεη ηελ 
ζσζηή εθαξκνγή θαη λα εκπνδίδεη ηηο δηαξξνέο 
νμπγόλνπ 

ΔΝΗΛΙ
ΚΧΝ 
300   

ΠΑΙΓ/Κ
Δ 150 

17 % 
ΦΠΑ 

228 

 

44 
ΜΑΚΔ 
ΡΙΝΙΚΔ 

Άλεηε γηα ηνλ αζζελή, κε ξηληθέο ρνάλεο από καιαθό 
πιηθό κε αλαηνκηθό ζρήκα, κε επηθάλεηα 
ζηαζεξνπνίεζεο ζην άλσ ρείινο ηνπ αζζελή. Με 
δαρηπιίδη πνπ ελώλεη ηνπο δπν ζσιήλεο θάησ από ην 
γλάζν ηνπ αζζελή. Με καθξύ ζσιήλα ηνπιάρηζηνλ 
180 έθ, πνπ ζπλδέεηαη εύθνια κε ξνόκεηξν νμπγόλνπ. 

4000 
17 % 
ΦΠΑ 

800 

 

45 
ΜΑΚΔ 
ΤΦΗΛΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ P3 

Να  είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο  από  πιηθό  πνπ  λα  
εμαζθαιίδεη  ηε  κεγίζηε δπλαηή αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία θαη άλεζε ζην θνξέα. Να είλαη κηαο 
ρξήζεο θαη λα κελ πεξηέρνπλ ιάηεμ θαη ίλεο ύαινπ. λα 
έρνπλ απνδνηηθόηεηα δηήζεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ κε 
δηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο ηνπ 0,1κ., θαηά 95% 
ηνπιάρηζηνλ. Να έρνπλ κεγίζηε πξνζηαηεπηηθή 
ηθαλόηεηα ζηηο θειίδεο πγξώλ  θαη  λα  έρνπλ  
ππναιιεξγηθέο  ηδηόηεηεο.  Να  θέξνπλ  θαιπκκέλν 
έιαζκα  αινπκηλίνπ ζην  άλσ  κέξνο  ηεο  κάζθαο  θαη  
λα  θέξνπλ  εηδηθή βαιβίδα εθπλνήο. Δπί ηνπ 
εθάζηνηε ηεκαρίνπ, ηεο ζπλνιηθήο ζπζθεπαζίαο, λα 
αλαγξάθεηαη ν ηύπνο ηεο κάζθαο, ε ζήκαλζε ελ 
149:2001 θαη ε ζήκαλζε ce. 

400 
17 % 
ΦΠΑ 

416,52 

 

46 

ΜΑΚΔ 
ΙΛΙΚΟΝΗ (ΓΙΑ 
ΑΝΠΝΔΤΣΗΡΑ 
ΚΑΙ ΑΜΠΟΤ) 

ηιηθνλνύρεο, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, δηαθαλείο από 
καιαθό εππίεζην πιηθό, αλαηνκηθά πξνζαξκνζκέλν 
ζην πξόζσπν ηνπ αζζελή κε εηδηθή βαιβίδα 
δηάηαζεο. Μεγέθη Νο 00 εωρ 5. 

40 
17 % 
ΦΠΑ 

7400 

 

47 

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 
ΦΙΛΣΡΟ 
Multipure ΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 
Formula 2000 

Δηδηθό γηα απνκάθξπλζε βαθηεξίσλ θαη ελδνηνμηλώλ 
από ην πγξό δηαπίδπζεο  

7 
17 % 
ΦΠΑ 

1515,15 
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48 

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ 
ΦΙΛΣΡΟ 
Forclean ΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 
Formula 2000 

Δηδηθό γηα απνκάθξπλζε βαθηεξίσλ θαη ελδνηνμηλώλ 
από ην πγξό δηαπίδπζεο  

10 
17 % 
ΦΠΑ 

1439,1 

 

49 
ΜΠΙΣΟΝΙ 
DOPURE ULTRA 
5lt 

Γηαιπηηθό αιάησλ απνιπκαληηθό κεραλεκάησλ ΑΜΚ 10 
17 % 
ΦΠΑ 

279,05 

 

50 
ΝΔΦΡΟΔΙΓΗ 
ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ 

Νεθξνεηδή κηαο ρξήζεσο ράξηηλα από αλαθπθισκέλν 
ραξηί θαηάιιεια γηα πνιηνπνίεζε αλζεθηηθά θαη 
αδηάβξνρα 

20000 
17 % 
ΦΠΑ 

1096 

 

51 
ΟΤΡΟΓΟΥΔΙΟ 
ΑΝΓΡΧΝ 
ΥΑΡΣΙΝΟ 

Οπξνδνρεία κηαο ρξήζεσο ράξηηλα άλσ ησλ 800 ml  4000 
17 % 
ΦΠΑ 

1254,4 

 

52 ΟΤΡΟΣΑΣΧ 
Πιαζηηθά γηα όινπο ηνπο ηύπνπο θξεβαηηώλ κε 
εληζρπκέλε ππνδνρή γηα ηνλ ζπιιέθηε θαη ππνδνρή 
γηα ηνλ απιό απηνύ. 

500 
17 % 
ΦΠΑ 

65 

 

53 
ΠΑΝΔ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ 

Πάλεο γηα ειηθησµέλνπο ηύπνπ PAMPERS, 
απηνθνιιεηα 

5000 
17 % 
ΦΠΑ 

1350 

 

54 ΠΑΝΔ ΜΧΡΧΝ 

Τπναιιεξγηθέο από απαιό θαη καιαθό πιηθό (όρη 
πιαζηηθό) πνπ δελ εξεζίδεη ην δέξκα, κε ππέξ-
απνξξνθεηηθό ππξήλα πνπ δηαηεξεί ηελ πγξαζία 
"θιεηδσκέλε" ζην εζσηεξηθό ηεο πάλαο, κε 
επαλαθνιινύκελεο ηαηλίεο ζηα πιατλά, κε ειαζηηθή 
κέζε γηα ηέιεηα εθαξκνγή θαη πιατλά θξάγκαηα πνπ 
εκπνδίδνπλ ηηο δηαξξνέο. 

5000 
17 % 
ΦΠΑ 

400 

 

55 

ΠΔΡΙΥΔΙΡΙΓΑ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ - 
ΠΑΙΓΧΝ ΜΟΝΟΤ 
ΑΤΛΟΤ 

Πιαζηηθή κε θνύκπσκα βέιξθν όισλ ησλ 
δηαζηάζεσλ ζπλνδεπόκελν από κεηαιιηθό ή πιαζηηθό 

θνπκπσηό ή βηδσηό ζύλδεζκν, αλάινγα κε ην 
κόληηνξ. 

10 
17 % 
ΦΠΑ 

600 

 

56 

ΠΔΡΙΥΔΙΡΙΓΑ 
ΔΝΗΛΙΚΧΝ - 
ΠΑΙΓΧΝ ΓΙΠΛΟΤ 
ΑΤΛΟΤ 

10 
17 % 
ΦΠΑ 

700 

 

57 ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 

Καζεηήξαο θιεβηθήο παξαθέληεζεο (πεηαινύδα) κ.ρ. 
απνζηεηξσκέλεο, ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία κε 
ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε κήθνπο 30 εθ, δηακέηξνπ 
1,5 mm θαη άθξν ζύλδεζεο luer lock αζθαιείαο κε 
πώκα . Με βειόλα κήθνπο 20mm,  ζηιθνλαξηζκέλε 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε αλαηνκηθά πηεξύγηα θαη 
δηαθνξεηηθό ρξσκαηηζκό αλα κέγεζνο.Να είλαη latex 
free kai dehp free Να είλαη ηζηνζπκβαηό PTFE θαη λα 
κε δηαζηέιιεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. 
ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ : Θα είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ πξν ηεο παξαδόζεσο κε ππνιεηπόκελν 
ρξόλν απνζηείξσζεο 41/2 έηε από ηεο παξαιαβήο . 
Νο 21G, 23G, 25G. 

5000 
17 % 
ΦΠΑ 

207 

 

58 

ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ 
ΓΙΑ 
ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙ
Α ΑΙΜΑΣΟ 
ΝΔΟΓΝΧΝ (γηα 
αζθαιε θαη 
αλώδπλε 
παξαθέληεζε) 

Να θέξνπλ κνλό πηεξύγην γηα ζηαζεξό θξάηεκα θαη 
λα έρνπλ ηνλ ειάρηζην λεθξό ρώξν. Να πξνζθέξζνύλ 
ζε κεγέζε 21G-22G κήθνπο 17mm θαη 23G κήθνπο 
17mm θαη 27mm. Να είλαη LATEX free θαη DEHP 
free, κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλεο.  

1000 
17 % 
ΦΠΑ 

31 

 

59 

ΠΛΑΣΙΚΔ 
ΛΑΒΙΓΔ 
ΚΛΑΠΑΡΙΜΑΣΟ
 ΓΡΑΜΜΧΝ  

Πιαζηηθέο ιαβίδεο κηαο ρξήζεσο αηκνζηαηηθέο γηα ηνλ 
απνθιεηζκό ησλ γξακκώλ αηκνθάζαξζεο. 

2500 
17 % 
ΦΠΑ 

775 

 
60 

ΠΟΓΟΝΑΡΙΑ 
ΠΛΑΣΙΚΑ 

Με ιάζηηρν πεξηκεηξηθά, κεγάιεο αληνρήο, θαηάιιεια 
γηα όια ηα κεγέζε ππνδεκάησλ.  

30000 
17 % 
ΦΠΑ 

252 

 

61 
ΠΟΓΙΔ 
ΝΑΤΛΟΝ ΜΙΑ 
ΥΡΗΔΧ 

Πνιύ αλζεθηηθέο από πνιπαηζπιέλην κε ηνμηθέο, κε 
απνζηεηξσκέλεο λα θαιύπηνπλ ζώξαθα, θνηιηά θαη 
γόλαηα, λα δέλνπλ ζηε κέζε. Υξώκαηνο ιεπθνύ ή 
δηαθαλείο. 

70 
17 % 
ΦΠΑ 

169,54 
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62 
ΠΟΤΑΡ 
ΑΙΜΑΣΟ 

Αεξνζάιακνη ηαρείαο ρνξήγεζεο πγξώλ 500 ml θαη 
1000ml, κε καλνκεηξηθή έλδεημε επάλσ ζηνλ 
αεξνζάιακν γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα, θαηά 
πξνηίκεζε ζε ιεπθό ρξώκα έηζη ώζηε λα είλαη νξαηά 
ηα ππνιείκκαηα θαη κε επθνιία θαζαξηζκνύ. Να 
πξνζθέξνληαη θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 1000ml γηα 
νηθνλνκία ζηε ρξήζε.  

20 
17 % 
ΦΠΑ 

180 

 

63 
ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ 
ΟΡΧΝ 100cm 

Να είλαη απνζηεηξσκέλεο ,λα είλαη ηύπνπ LUER 
LOCK,αξζεληθό-ζειπθό ζηα άθξα, κε νιηζζαίλνλ 
θιείζηξν (roller), ζπζθεπαζκέλα αλα ηεκάρην. 

2000 
17 % 
ΦΠΑ 

436,2 

 

64 
ΠΧΜΑ 
ΟΤΡΟΚΑΘΔΣΗΡ
Α 

Καηάιιεια γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ θαζεηήξσλ, 
ζπεηξνεηδέο, εύρξεζην, ζρήκα θσληθό, αζθαιέο, 
απνζηεηξσκέλν 

1000 
17 % 
ΦΠΑ 

110 

 

65 
ΠΧΜΑΣΑ 
ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗ
ΡΧΝ 

Πώκαηα γηα θιεβνθαζεηήξεο, δηπινύ ζπλδπαζκνύ 
(male-female), βηδσηά, κηαο ρξήζεο. Σα πώκαηα λα 
είλαη αζθαιείαο, λα δηαζέηνπλ πεξηθεξηθέο 
ξαβδώζεηο, ζπλδεηηθό Luer/Luer-Lock θαη λα είλαη 
απνζηεηξσκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία αλά ηεκάρην.  

15000 
17 % 
ΦΠΑ 

228 

 

66 
ΡΟΜΠΔ 
ΑΘΔΝΧΝ ΜΙΑ 
ΥΡΗΔΧ 

Πξνζηαηεπηηθέο ξόκπεο κε απνζηεηξσκέλεο από κε 
πθαζκέλν πιηθό κηαο ρξήζεσο. Αλνηρηέο ζηελ πιάηε, 
λα θιείλνπλ κε δέζηξεο ζηνλ απρέλα θαη ζηελ πιάηε. 
Έλα κέγεζνο.  

4000 
17 % 
ΦΠΑ 

1418 

 

67 
ΡΤΓΥΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 
ΜΔ ΧΛΗΝΑ 

Να είλαη απνζηεηξσκελνο θαη κηαο ρξεζεσο. Ρύγρνο 
αλαξξόθεζεο Yankauer κε άθξν ειαίαο κε πηεξύγην, 
ζπλδεδεκέλν κε ζσιήλα 6mm, κήθνπο 2,7 κέηξσλ ζε 
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. 

500 
17 % 
ΦΠΑ 

690,3 

 

68 
ΑΚΚΟΙ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 

άθθνη αλαξξόθεζεο: Να εηλαη κηαο ρξήζεσο, 
δηαθαλείο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απν αλζεθηηθό 
πιηθό.Να θιείλνπλ αζθαιώο θαη λα δηαζέηνπλ 
αληηκηθξνβηαθό θίιηξν θαη βαιβίδα πξνζηαζίαο απν 
ηελ παιηλδξόκεζε ησλ αλαξξνθνύκελσλ πγξώλ. Να 
κελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ζηαγνληδίσλ ζην 
πεξηβάινλ.Να εηλαη αζθαιήο ε ζύλδεζε ζάθθνπ θαη 
ζσιήλα αλαξξόθεζεο.Να έρνπλ ρσξεηηθόηεηα απν 1 
εσο 3 ιίηξα.Να πξνζθέξεηαη δσξεάλ ν ζπλνδνο 
εμνπιηζκνο ρξήζεο ησλ ζάθθσλ.Να έρνπλ έγθξηζε 
θπθινθνξίαο,πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ISO θαη λα 
θέξνπλ έλδεημε CE.Να δηαηίζεηαη αηνκηθά 
απνζηεηξσκέλα.  

500 
17 % 
ΦΠΑ 

2530 

 

18PROC004241576 2018-12-20



 

37 

69 

ΑΚΚΟΙ 
ΚΟΛΟΣΟΜΙΑ - 
ΔΙΛΔΟΣΟΜΙΑ 
- 
ΟΤΡΗΣΗΡΟΣΟ
ΜΙΑ 

1.άθνη θνινζηνκίαο γηα ζύλδεζε κε ηηο αληίζηνηρεο 
βάζεηο, κε απνηειεζκαηηθό θίιηξν εμόδνπ ησλ 
αεξίσλ, αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ 
πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο, θαη ζύζηεκα 
ζύλδεζεο κε ηηο βάζεηο πνπ ζπλδπάδεη κέγηζηε 
αζθάιεηα κε ειάρηζηε πίεζε. α. Γηα αδηαθαλείο βάζεηο  
β. Γηα δηαθαλείο βάζεηο 
2. άθνη εηιενζηνκίαο, αλνηρηνί, πνπ λα κπνξνύλ λα 
ζπλδπαζηνύλ κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο, κε αδηάβξνρν 
θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα 
από εξεζηζκνύο, θαηά πξνηίκεζε κε ελζσκαησκέλν 
θιείζηξν θαη ζύζηεκα ζύλδεζεο κε ηηο βάζεηο πνπ 
ζπλδπάδεη κέγηζηε αζθάιεηα κε ειάρηζηε πίεζε. α. Γηα 
αδηαθαλείο βάζεηο  β. Γηα δηαθαλείο βάζεηο 
3. άθνη νπξεηεξνζηνκίαο, πνπ λα κπνξνύλ λα 
ζπλδπαζηνύλ κε ηηο αληίζηνηρεο κε αδηάβξνρν θαη 
αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από 
εξεζηζκνύο, κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, καιαθή 
έμνδν γηα άδεηαζκα ηνπ ζάθνπ ή γηα ζύλδεζε κε 
νπξνζπιιέθηε θαη ζύζηεκα ζύλδεζεο κε ηηο βάζεηο 
πνπ ζπλδπάδεη κέγηζηε αζθάιεηα κε ειάρηζηε πίεζε 
κε θαη ρσξίο θαλάιηα δηαλνκήο νύξσλ. α. Γηα 
αδηαθαλείο βάζεηο  β. Γηα δηαθαλείο βάζεηο 
 
Αςηοκόλληηοι ζάκοι 
 
άκοι κολοζηομίαρ 
1. Απηνθόιιεηνη ζάθνη, θνβόκελνη, κε απνηειεζκαηηθό 
θίιηξν εμόδνπ αεξίσλ θαη κε αδηάβξνρν θαη 
αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ πξνζηαηεύεη ην δέξκα από 
εξεζηζκνύο. Σν θνιιεηηθό πξέπεη λα είλαη εύθακπην 
κε λέαο ηερλνινγίαο πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή, 
πξνζηαζία θαη αλαθνύθηζε ηνπ δέξκαηνο α. 0-60mm 
πεξίπνπ  β. 0-70mm πεξίπνπ 
2. Απηνθόιιεηνη ζάθνη κε θνιιεηηθό 2 ζηξσκάησλ, 
δηπιήο δξάζεο, κε εγθνπέο γηα κεγαιύηεξε επθακςία. 
Με καιαθό, πθαζκάηηλν θάιπκκα, θίιηξν αζθαιείαο 
ζηελ θνξπθή ηνπ ζάθνπ, δηαθαλείο θαη αδηαθαλείο, 
θνβόκελνη έσο 75 mm πεξίπνπ. 
 
άκοι ειλεοζηομίαρ 
Απηνθόιιεηνη ζάθνη εηιενζηνκίαο, αλνηρηνί, κε 
αδηάβξνρν θαη αληηηδξσηηθό θάιπκκα πνπ 
πξνζηαηεύεη ην δέξκα από εξεζηζκνύο, θαηά 
πξνηίκεζε κε ελζσκαησκέλν θιείζηξν. Σν θνιιεηηθό 
λα είλαη εύθακπην από ζύγρξνλα πιηθά γηα αζθαιή 
εθαξκνγή θαη πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. α. Γηαθαλείο 
θαη αδηαθαλείο 0-60mm πεξίπνπ  β. Με νβάι 
θνιιεηηθό θαη εγθνπέο 0-75 mm πεξίπνπ 
 
άκοι οςπηηηποζηομίαρ 
Απηνθόιιεηνη ζάθνη νπξεηεξνζηνκίαο κε βαιβίδα 
αληεπηζηξνθήο, θνβόκελνη έσο 50mm πεξίπνπ, κε 
αζθαιή, εύθακπηε θαη καιαθή έμνδν γηα εύθνιν 
άδεηαζκα ηνπ ζάθνπ ή γηα ζύλδεζε κε νπξνζπιιέθηε. 
Με θπθιηθό ή νβάι, εύθακπην θνιιεηηθό από 
ζύγρξνλα πιηθά γηα πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο. α. Με 
θαλάιηα δηαλνκήο νύξσλ β. Υσξίο θαλάιηα δηαλνκήο 
νύξσλ  
 
Μεηεγσειπηηικοί ζάκοι 
Μεηεγρεηξεηηθνί ζάθνη κε αθαηξνύκελν παξάζπξν 
επηζεώξεζεο, κε έμνδν γηα εύθνιν άδεηαζκα ηνπ 
ζάθνπ ή γηα ζύλδεζε κε νπξνζπιιέθηε. Σν εύθακπην 
θνιιεηηθό λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζύγρξνλα 
πιηθά γηα αζθαιή εθαξκνγή θαη πξνζηαζία ηνπ 
δέξκαηνο. Γηαθαλείο κε άλνηγκα 0-100mm πεξίπνπ 
άθνο δηαρείξηζεο ζπξηγγίσλ θαη ηξαπκάησλ κε 
αθαηξνύκελν, ππεξπςσκέλν παξάζπξν επηζεώξεζεο 
ηεο πεξηνρήο, 2 εμόδνπο παξνρέηεπζεο κε βαιβίδα 
αληεπηζηξνθήο ησλ πγξώλ, δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε 
νπξνζπιιέθηε θαη ππνδνρή γηα θαζεηήξα. Η 
θνιιεηηθή επηθάλεηα λα είλαη 2 ζηξσκάησλ δηπιήο 
δξάζεο (γηα θαιή επηθόιιεζε θαη αληνρή ζηε 
δηάβξσζε) θαη κε εηδηθό ζρεδηαζκό γηα κεγαιύηεξε 
επθακςία. Πεξίπνπ 156 - 228 ρηι.  

60-60-
60-60- 
60- 60-
30-30-
60-30-
30-60-

60-60-6 

17 % 
ΦΠΑ 

4725 

 

70 

ΑΚΟΤΛΑΚΙΑ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧ
Ν ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ  

αθνπιάθηα κεηαθνξάο εξγαζηεξηαθώλ δεηγκάησλ κε 
ην ζήκα ηνπ βηνινγηθνύ θηλδύλνπ θαη κε εηδηθή ζήθε 
γηα ην παξαπεκπηηθό ηαηξηθό ζεκείσκα. Με επθνιν 
ζύζηεκα αεξνζηεγήο αζθάιηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 
θαη δηαζηάζεσλ 10cm*6cm θαη 19cm*17cm πεξίπνπ.  

50000 
17 % 
ΦΠΑ 

2875 
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71 
ΔΣ ΤΛΙΚΧΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ
 

εη πιηθώλ αηκνθάζαξζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη 
μερσξηζηό ζεη πιηθώλ έλαξμεο αηκνθάζαξζεο θαη ζεη 
πιηθώλ ιήμεο αηκνθάζαξζεο . 
 
ΣΟ ΔΣ ΤΛΙΚΧΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΝΑ 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 
1)Υεηξνπξγηθά γάληηα  2)Σνιύπηα γάδαο  3)Γάδεο  
4)Μαληειάθηα νηλνπλεύκαηνο  5)Υεηξνπξγηθό πεδίν  
6)Κιηπ γηα ηηο γξακκέο αηκνθάζαξζεο  7)Strips κε 
εγθνπή γηα ηελ ζηήξημε βεινλώλ  8)Strips γηα ηελ 
ζηήξημε γξακκώλ 
 
ΣΟ ΔΣ ΤΛΙΚΧΝ ΛΗΞΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΝΑ 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 
1)Υεηξνπξγηθά γάληηα  2)Σνιύπηα γάδαο πνηθίινπ 
κεγέζνπο  3)Γάδεο  4)Υεηξνπξγηθό πεδίν  
5)Αηκνζηαηηθνί απηνθόιιεηνη επίδεζκνη  6)Δηδηθνί 
ζθηγθηήξεο βξαρίνλα 

5000 
9 % 
ΦΠΑ 

7412 

 

72 

ΚΟΤΦΙΑ ΜΔ 
ΛΑΣΙΥΟ 
ΑΝΓΡΧΝ - 
ΓΤΝΑΙΚΧΝ 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εηδηθήο ζύλζεζεο 
πιηθό, αεξνδηαπεξαηό πνπ λα επηηξέπεη ηνλ αεξηζκό 
ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο.Σν πιηθό λα κελ εξεζίδεη ην 
δέξκα, λα κελ είλαη ηνμηθό. Να είλαη ειαθξηέο, 
θαιαίζζεηεο θαη αζθαιείο. Να είλαη αλζεθηηθέο, 
δύζθνια αλαθιέμηκεο. Να είλαη απαιέο ζηελ αθή. Να 
δηαηίζεληαη ζε ρξώκαηα κπιε ή πξάζηλν. Μίαο 
ρξήζεσο.  

6000 
17 % 
ΦΠΑ 

228 

 

73 
ΚΧΡΑΜΙΓΔ 
ΓΤΝΑΙΚΧΝ 
ΠΛΑΣΙΚΔ 

Πιαζηηθέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε θαηάιιειν ζρήκα 
από ζθιεξό πιαζηηθό κε ρεξνύιη. 

500 
17 % 
ΦΠΑ 

2150 

 

74 
ΠΑΣΟΤΛΔ 
ΣΔΣ ΠΑΠ 

Από πιαζηηθό πιηθό, θαηάιιειεο γηα ιήςε ηξαρειηθνύ 
θαη θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο κε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλα άθξα (ην έλα άθξν λα είλαη θνληό θαη 
ην άιιν ακβιύ θαη καθξύηεξν), απνζηεηξσκέλεο, κίαο 
ρξήζεσο.  

2000 
17 % 
ΦΠΑ 

20 

 

75 
ΠΙΡΑΛ 
ΑΝΣΙΤΛΛΗΦΗ 

Σν ελδνκήηξην ζπείξακα λα απνηειείηαη από έλα 
ζηέιερνο από αδξαλή βηνινγηθά πιαζηηθή νπζία 
(ζπλήζσο παιπαηζπιέλην) γύξσ από ην νπνίν 
ππάξρεη έιαζκα ραιθνύ. Πξέπεη λα είλαη εύθακπην 
θαη δε ν νδεγόο, ην ηειείσκα λα είλαη εκηθπθιηθό ή 
ζρήκαηνο T (ηαθ) θαη ην κεηαιιηθό έιαζκα ραιθνύ λα 
είλαη κηθξνύ κήθνπο ώζηε λα είλαη επιύγηζην. 
Απαηηείηαη ε θαηάζεζε 2 (δύν) ηεκαρίσλ γηα θάζε 
θσδηθό γηα δνθηκή ζηελ αληίζηνηρε θιηληθή.  

30 
17 % 
ΦΠΑ 

228 

 

76 
ΤΝΓΔΣΙΚΑ 3 
WAY STOP-
COCK 

Απνζηεηξσκέλεο, κε καιαθό άμνλα πεξηζηξνθήο, 
ρσξίο απώιεηεο, κε ελζσκαησκέλε βαιβίδα κηαο 
νδνύ γηα ιήςε αίκαηνο. Να έρεη άθξν αξζεληθό luer 
lock κε αληίζηνηρν πώκα αζθαιείαο, ζειπθό luer lock 
κε αληίζηνηρν πώκα θαη κεζαίν ζηέιερνο κε 
ελζσκαησκέλε ηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, κε άθξν 
ζύλδεζεο ζειπθό luer lock θαη αληίζηνηρν πώκα 
θάιπςεο. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα είλαη απν 
Πνιπάλζξαθα - Πνιπεζπιέλην - Πνιππξνππιέλην. 
Latex-free. Σν πιηθό λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ιηπηδίσλ 
θαη ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ παξαγόλησλ. 

5500 
17 % 
ΦΠΑ 

527,45 

 

77 
ΤΝΓΔΣΙΚΑ 
3WAY ΜΔ 
ΠΡΟΔΚΣΑΗ 

Πξνεθηάζεηο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο νξώλ κε luer - 

lock κήθνπο από 13,5 εσο 80cm. Σο υλικό καταςκευισ 
να είναι απο Πολυάνκρακα - Πολυεκυλζνιο. Να είναι 
Latex free, DEHP free, μ.χ αποςτειρωμζνα. 

200 
17 % 
ΦΠΑ 

274 

 

78 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΧΝ 
ΑΡΣΗΡΙΑΚΟΤ 
ΚΑΙ ΦΛΔΒΙΚΟΤ 
ΣΤΠΟΤ Τ 

Να πξνζαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο 
βεινλώλ(fistula),λα έρνπλ καιζαθά ηνηρώκαηα , 
εύθακπηα , επιύγηζηα , αηνμηθά , βηνζπκβαηά , λα 
δηαζέηνπλ ζπλδεηηθά luer lock γηα αζθαιή θαη ηαρεία 
ζύλδεζε κε ηηο γξακκέο ,λα θέξνπλ θιίπο γηα 
δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνήο ,λα έρνπλ ζήκαλζε 
CE,θαη αθνινύζνπλ ην δηεζλέο πξόηππν ISO.Να 
πξνζαξκόδνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο 
βεινλώλ(fistula),λα έρνπλ καιζαθά ηνηρώκαηα , 
εύθακπηα , επιύγηζηα , αηνμηθά , βηνζπκβαηά , λα 
δηαζέηνπλ ζπλδεηηθά luer lock γηα αζθαιή θαη ηαρεία 
ζύλδεζε κε ηηο γξακκέο ,λα θέξνπλ θιίπο γηα 
δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο ξνήο ,λα έρνπλ ζήκαλζε 
CE,θαη αθνινύζνπλ ην δηεζλέο πξόηππν ISO. 

300 
17 % 
ΦΠΑ 

838,5 

 

79 

ΤΡΙΓΓΟΦΤΙΓΓ
Δ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΙΚΟ
Τ ΟΞΔΟ 

πξηγγνθύζηγγα 1-SHOT 60mg/6ml . Σν πξντόλ λα 
είλαη ζηελ ζηε ζπζθεπαζία κηαο πξνγεκηζκέλεο 
ζύξηγγαο κε όγθν δηαι'πκαηνο 6ml, όπνπ θάζε 
ζπξηγγα πεξηέρεη ζηείξν δηάιπκα παινπξνληθνύ 
λαηξίνπ ζε ζπγθέληξσζε 60mg/6ml. Η ζύξηγγα θαη ην 
δηάιπκα λα είλαη έηνηκα γηα ελδναξζξηθή 'εγρπζε. 

70 
6,5 % 
ΦΠΑ 

8050 

 
80 

ΤΚΔΤΔ 
ΡURISET-Y 

  400 
17 % 
ΦΠΑ 

1044 
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81 
ΤΚΔΤΔ 
ΜΔΣΑΓΓΙΗ 
ΑΙΜΑΣΟ 

1) Σν ξύγρνο δηάηξεζεο λα κελ είλαη ακβιύ κήθνπο 
3cm θαη θαηαζηξέθεη ηνπο αζθνύο. 2)Να δηαζέηεη 
δηπιό ζάιακν δηήζεζεο θαη ζηαγνλνκέηξεζεο 
κεγάιεο επηθάλεηαο 11cm2, δηάθαλν λα θαηαθξαηά κε 
ηελ κεκβξάλε κηθξνζσκαηίδηα, ιηπίδηα θ.ι.π.  3)Ο 
θύξηνο ζσιήλαο λα είλαη 200cm, δηάθαλνο γηα 
θαιύηεξν έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ηνπ κεηαγγηδόκελνπ 
αίκαηνο, λα είλαη εύθακπηνο, ηζνπαρήο θαη άρξσκνο. 
4) Σν θίιηξν λα είλαη κεγάιεο επηθάλεηαο θαη λα 
εμαζθαιίδεη πςειή απόδνζε θηιηξαξίζκαηνο, εύθνιε 
απνκάθξπλζε θπζαιηδησλ.   5) Ρπζκηζηήο ξνήο.  6) 
Γηάξθεηα απνζήθεπζεο πάλσ από 4 ρξόληα. 7) 
Τπνδνρή (ζύλδεζκν) luer lock  8) Πηζηνπνηεηηθά, 
επηζήκαλζε ce  9) Δίζνδνο γηα εγρύζεηο flashball 
latex free.    10) Αηνκηθή ζπζθεπαζία.  

3000 
17 % 
ΦΠΑ 

524,4 

 

 

82 
ΤΚΔΤΔ 
ΟΡΟΤ  

1. Να είλαη δηαθαλείο, ιείεο θαη απαιιαγκέλεο από 
μέλα ζώκαηα. Να πεπιλαμβάνοςν θίληπο ςγπού, 
πςθμιζηή ποήρ και ενδιάμεζο ημήμα πποζθήκηρ 
θαπμάκων.  
2. Ο ξπζκηζηήο ξνήο λα ξπζκίδεη ηε ξνε ηνπ πξνο 
έγρπζε πγξνύ κεηαμύ κεδεληθήο θαη κέγηζηεο. Δπίζεο 
λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαξθνπο ρξήζεο θαζόιε 
ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ν 
θύξηνο ζσιήλαο.  3. Να είλαη ζηείξεο θαη ειεύζεξεο 
ππξεηνγόλσλ.  4. Σν ξύγρνο δηάηξεζεο λα είλαη 
θαηάιιειν ληα ην ηξύπεκα ηεο θηάιεο σο πξνο ηελ 
ζθιεξόηεηα θαη ηελ θσληθόηεηα θαη ζύκθσλα κε ISO 
8536/4.  4.1 Να έρεη επηθάλεηα ιεία. άθξν αηρκεξό θαη 
νη ρξσζηηθέο νπζίεο ηνπ πιαζηηθνύ λα κελ πεξηέρνπλ 
θάδκην θαη ην ελδηάκεζν ηκήκα γηα ηελ πξνζζήθε 
θαξκάθσλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηνλ 
εμσηεξηθό θώλν. 5. Ο αεξαγσγόο λα θέξεη 
κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν, (θαηά πξνηίκεζε από teflon) 
ην νπνίν λα δηαηεξεί αλεκπόδηζηε ηε ξνή ηνπ πγξνύ, 
λα είλαη πδξόθνβν θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ 
παιηλδξόκεζε ηνπ αέξα  6. Η παξνρή ηνπ 
ζηαγνλνζάιακνπ. ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
(20"C) λα είλαη 20 ζηαγόλεο =1ί0. Igr. πεξίπνπ.  6.1 Η 
απόζηαζη μεηαξύ ηος άκπος ζηαγονοζωλήνα και 
εξόδος να μην είναι μικπόηεπη από 40mm και ηο 
μήκορ ηος ζωλήνα απο ηο ηελικό άκπο μέσπι ηο 
ζηαγονοθάλαμο να μην είναι μικπόηεπο απο 
1500mm ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος 
ενδιάμεζος ημήμαηορ πποζθήκηρ θαπμάκων.  6.2 
Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζηαλνλνζσιήλα θαη ηνπ 
θίιηξνπ λα κελ είλαη κηθξόηεξε από 20mm. Σν 
ηνίρσκα ηνπ ζηαγνλνζάιακνπ δελ ζα πξέπεη λα 
πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν από 5mm ro ηέινο ηνπ 
ζσιήλα 7. Σν θίιηξν πγξνύ λα έρεη νπσζδήπνηε 
δηάκεηξν πόξσλ κηθξόηεξε ή ίζε κε 10κ ώζηε λα 
θαηαθξαηεί ην 80% ηνπιάρηζηνλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 
ειαζηηθνύ. 8. Να είλαη: DEHP free θαη LATEX free.  

90000 
17 % 
ΦΠΑ 

9180 

  

83 

ΤΚΔΤΔ 
ΟΡΧΝ ΑΠΛΔ-
ΜΙΚΡΟΣΑΓΟΝΧ
Ν 

πζθεπέο ελδνθιέβηαο έγρπζεο (νξνύ), κε ξπζκηζηή 
αθξηβείαο (ξνιότ, βαξειάθη) απνζηεηξσκέλεο κε 
ηνμηθέο θαη ειεύζεξεο ππξεηνγόλσλ.  Έρνπλ ηέιεην 
θηλίξηζκα είλαη ιείεο θαη απαιιαγκέλεο από 
νπνηνδήπνηε μέλν ζώκα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πιαζηηθό (PVC) ηαηξηθνύ ηύπνπ 
(Medical Grade), ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Δ.Ο.Φ θαη ησλ Δπξσπατθώλ θαη 
Γηεζλώλ standards. Σν ξύγρνο δηάηξεζεο έρεη ιεία 
επηθάλεηα, ηθαλό κήθνο θαη αηρκεξό άθξν κε 
ζθιεξόηεηα θαη θσληθόηεηα ελώ δηαζέηεη 
ελζσκαησκέλν αεξαγσγό κε κηθξνβηνθξαηέο θίιηξν 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη αλεκπόδηζηε ε ξνή ηνπ 
πγξνύ. Πξνθεηκέλνπ ε δηείζδπζε ηνπ ξύγρνπο λα 
γίλεηαη εύθνια θαη απξόζθνπηα ζηελ θηάιε, δηαζέηεη 
δύν πιαζηηθά πηεξύγηα (κεηαμύ ζηαγνλνζαιάκνπ θαη 
ξύγρνπο) δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ ρξήζηε ζηελ 
εύθνιε ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο. Ο θύξηνο ζσιήλαο 
ησλ ζπζθεπώλ είλαη εύθακπηνο, δηάθαλνο, άρξσκνο 
δελ ηζαθίδεη θαη κήθνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 175 cm. 
Γηαζέηεη ξπζκηζηή ξνήο ηύπνπ Adelberg εύρξεζην θαη 
αλνηθηό θαηά ηελ απνζήθεπζε παξέρνληαο ηε 
δπλαηόηεηα ζηαγνλνκεηξηθήο ξύζκηζεο ηεο ξνήο. Ο 
όγθνο ξνήο ησλ δηαιπκάησλ είλαη ζύκθσλα κε ηηο 
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 10 - 250ml / hr (60 ζηαγόλεο, 
κεηαθεξόκελνο όγθνο 1g ± 0,1g / ιεπηό ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20νC) θαη επηηπγράλεηαη 
από ηνλ ξπζκηζηή αθξηβείαο (ξνιόη - βαξειάθη). Να 
είλαη: DEHP free θαη LATEX free.  

12000 
17 % 
ΦΠΑ 

6205,2 
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84 

ΤΚΔΤΗ 
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ 
ΡΟΗ ΟΡΟΤ Δ 
ΧΛΗΝΑ 150 ML 

πζθεπέο νξξώλ γηα ζπλερή ελδνθιέβηα έγρπζε 
δηαιπκάησλ θαη θαξκάθσλ κεζσ νγθνκεηξηθήο 
αληιίαο 

100 
17 % 
ΦΠΑ 

108 

 

85 

ΧΛΗΝΑΚΙΑ 
ΠΔΙΡΟΜΔΣΡΙΑ
 ΚΑΙ 
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 

α) Καιώδην κνλό θαπλνγξαθίαο γηα 
αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα S/5 Avance  β) Καιώδην 
θαλπλνγξαθίαο θαη ζπεηξνκεηξίαο γηα 
αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα S/5 Aespire 

50 
17 % 
ΦΠΑ 

875 

 

86 

ΣΑΙΝΙΑ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 
ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗ
Η 

ύζηεκα αθηλεηνπνίεζεο θαη ππνδνρήο βξαρίνλα 
ελειίθσλ  
από εηδηθό αληηαιιεξγηθό αθξνιέμ. ε αηνκηθή 
ζπζθεπαζία δύν (2) ηεκαρίσλ. 

100 
17 % 
ΦΠΑ 

571 

 

87 
ΣΑΙΝΙΔ 
ΜΔΣΡΗΗ 
ΑΚΥΑΡΟΤ 

Να ελεξγνπνηνύληαη κε ηελ λεώηεξε ηερλνινγία 
εηζξνθήζεσο ηεο αλαγθαίαο πνζόηεηαο θιεβηθνύ ή 
ηξηρνεηδηθνύ αίκαηνο θαη επηπιένλ, λα 
ελεξγνπνηνύληαη άλεπ θσδηθνπνηήζεσο. Οη ηαηλίεο 
κέηξεζεο ζαθράξνπ λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην 
αλζξώπηλν ρέξη 

1500 
17 % 
ΦΠΑ 

9000 

 
88 

ΣΑΚΟΤΝΙΑ 
ΓΤΦΟΤ (2 ΜΔΓ.) 

  50 
17 % 
ΦΠΑ 

32,65 

 

89 
ΣΡΟΚΑΡ 
ΘΧΡΑΚΑ 

Θσξαθηθόο θαζεηήξαο από PVC κε ηξνθάξ από 
αινπκίλην κε αηρκεξή κύηε, αηξαπκαηηθό, 
αθηηλνζθηεξόο, κε δηαβάζκεζε αλα 5cm, 
απνζηεηξσκέλνο ζε ζθιεξε ζπζθεπαζία. Να είλαη 
Latex free, DEHP free κηαο ρξήζεσο. Να δηαηίζεληαη 
ζε δηάθνξα Fr θαη ζε δηάθνξα κήθε. 

100 
17 % 
ΦΠΑ 

345 

 

90 
ΤΓΡΟΚΑΘΑΡΙΣ
ΙΚΑ ΔΠΙΘΔΜΑΣΑ 

Τδξνθαζαξηζηηθά ππεξαπνξξνθεηηθά επίζέκαηα από 
πνιπαθξηιηθέο ίλεο, νη νπνίεο πδξνιύνπλ, 
απνξξνθνύλ θαη δεζκεύνπλ ηηο εκίξεπζηεο 
λεθξώζεηο. Δκπνηηζκέλα κε βαδειίλε, ε νπνία 
θαζηζηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηζέκαηνο αηξαπκαηηθή 
θαη κε κόξηα πδξνθνιινεηδνύο ηα νπνία πξνάγνπλ 
ηελ επνύισζε.Να θαζαξίδεη θαη λα πξνάγεη ηε 
δηαδηθαζία επνύισζεο. Με αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο, 
θαιή ζπλνρή θαη εληαία αθαίξεζε. Γηα θαζαξηζκό 
ειθώλ κε πγξή λέθξσζε. Γηαζηάζεηο: 5Υ40εθ.+ - 1εθ. 
θνξδόλη κε ζηπιεό εηζαγσγήο. 

100 
9% 

ΦΠΑ 
817,5 

 

91 

ΤΛΙΚΑ 
ΠΔΡΙΠΟΙΗΗ 
ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΦΗ 
ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ 

 
1.Λάδη από ππεξνμπγνλσκέλα θπζηθά ιηπαξά νμέα, 
ρσξίο θπηηθά πξόζζεηα, κε ηνθνθεξόιε θαη 
πεξηεθηηθόηεηα ιηλνιεηθό νμύ, ώζηε λα 
ππεξνμπγνλώλεη ηελ πεξηνρή, λα αλαζηέιιεη ηελ 
νμείδσζε ησλ θπηηάξσλ θαη λα βειηηώλεη ηελ 
ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο κεηώλνληαο ηελ 
πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο δεξκαηηθήο βιάβεο ιόγσ 
πίεζεο ή ειιηπνύο αηκάησζεο. Γηα πεξηπνίεζε 
πεξηκεηξηθά ηνπ έιθνπο, ή γηα πξόιεςε ζε ζεκεία 
πίεζεο κε θίλδπλν δεκηνπξγίαο έιθνπο πίεζεο. 
πζθεπαζηα 15 εσο 25ml. 
 
2.Κξέκα από ππεξνμπγνλσκέλα θπζηθά ιηπαξά νμέα 
κε ηνθνθεξόιε θαη πεξηεθηηθόηεηα ιηλνιεηθό νμύ, ώζηε 
λα ππεξνμπγνλώλεη ηελ πεξηνρή, λα αλαζηέιιεη ηελ 
νμείδσζε ησλ θπηηάξσλ θαη λα βειηηώλεη ηελ 
ζπλεθηηθόηεηα ηνπ δέξκαηνο κεηώλνληαο ηελ 
πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο δεξκαηηθήο βιάβεο ιόγσ 
πίεζεο ή ειιηπνύο αηκάησζεο. Γηα πεξηπνίεζε 
πεξηκεηξηθά ηνπ έιθνπο, γηα δεξκαηηθέο βιάβεο 
(εξύζεκα, ππεξθεξάησζε, έθδεκα), ή γηα πξόιεςε ζε 
ζεκεία πίεζεο κε θίλδπλν δεκηνπξγίαο έιθνπο πίεζεο. 
πζθεπαζία 40γξ +-5γξ.  
 
 
3. Απνζηεηξσκέλε πδξνγέιε κε >90% λεξό, αιγεληθό 
αζβέζηην θαη θπηηαξίλε. Να παξέρεη ηαπηόρξνλα 
πςειή ελπδάησζε θαη απνξξόθεζε εμηδξώκαηνο.  
 
4. Πξνζηαηεπηηθή θξέκα κε νμείδην ςεπδαξγύξνπ 12% 
θαη δηκεζηθόλε, γηα  πξόιεςε ιύζεο ηεο ζπλέρεηαο 
ηνπ δέξκαηνο θαη θξνληίδα δεξκαηηθώλ εξεζηζκώλ.   
πζθεπαζία 50gr +/- 10%.       
 
5. Κξέκα κε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ 20% θαη θόκκη 
θαξάγηαο γηα αδηαβξνρνπνίεζε ηεο πεξηνρήο πνπ 
εθαξκόδεη, γηα ηε θξνληίδα εξεζηζκέλσλ/ 
εμειθσκέλσλ πεξηνρώλ. πζθεπαζία 50gr      
 
ΠΡΔΤ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ 
Δπνπισηηθό, βηναπνξξνθήζηκν, 100% ίππεηνπ 
θνιιαγόλν, κε αηκνζηαηηθέο ηδηόηεηεο, γηα έιθε ζηε 
θάζε ηεο θνθθηνπνίεζεο.  πζθεπαζία ζπξέη 75 ml.  

5-10-
20-50-
50-10 

9 % 
ΦΠΑ 

1318,9 
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92 
ΦΙΛΣΡΑ 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡ
Α 

Φίιηξα αληηκηθξνβηαθά πδξόθηια ζύλδεζεο 
ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα κε θύθισκα κεραλήκαηνο 
αζζελνύο γηα ζέξκαλζε-ύγξαλζε κε κεραληθή 
ειεθηξ/θε κεκβξάλε , λα έρνπλ ππνδνρή ζύλδεζεο 
κε θαπλνγξάθν. 

1000 
17 % 
ΦΠΑ 

770 

 

93 
ΦΙΛΣΡΑ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ 

Αληηβαθηεξηαθά θαη πδξνθνβηθά θίιηξα. 25 
17 % 
ΦΠΑ 

645 

 

94 

ΦΙΛΣΡΑ 
ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ 
ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ 
EF-02A ΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 
NIKISSO MODEL 
DBB-05 

Απνκάθξπλζε βαθηεξίσλ θαη ελδνηνμηλώλ από ην 
πγξό δηαπίδπζεο  

12 
9 % 
ΦΠΑ 

2289 

 

95 
ΦΙΛΣΡΑ ΓΙΑ 
ΠΔΙΡΟΜΔΣΡΟ  

99,99 % απνηειεζκαηηθά ζε ηνγελείο θαη 
βαθηεξηδηαθέο επηκνιύλζεηο. Υακειή αληίζηαζε ζηελ 
ξνή ηνπ αέξα. Παξνπζηάδνπλ ειάρηζην (55ml) λεθξό 
λεξό. Υξεζηκνπνηνύλ βηνζπκβαηηθά πιηθά. Γελ 
απαηηείηαη ρξήζε ράξηηλνπ επηζηόκηνπ. Δμσηεξηθή 
δηάκεηξνο θίιηξνπ πξνο transducer/turbine 34mm. 
Δζσηεξηθή δηάκεηξνο θίιηξνπ πξνο 
transducer/turbine 30mm. πκβαηά κε όια ηα 
ζπηξόκεηξα πνπ δηαζέηνπλ transducer/turbine κε 
εζσηεξηθή δηάκεηξν 34mm.  

800 
17 % 
ΦΠΑ 

2433,6 

 

96 
ΦΤΙΓΓΔ 
ΓΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚ
ΧΝ 

Έθαζηε θύζηγγα κπνξεί λα έρεη πνζόηεηα 650,720 ε 
750 γξακκαξίσλ ζθόλεο δηηηαλζξαθηθνύ λαηξίνπ θαη 
λα δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεραλήκαηα 
GAMBRO AK-95,AK-200,FORMULA,NIKKISO. 

7000 
9 % 
ΦΠΑ 

9982 

 

97 
ΥΑΡΣΟΔΝΣΟΝ
Α 

εληόληα κηαο ρξήζεο από ραξηί γηα εμεηαζηηθέο 
θιίλεο ζε ξνιό πιαζηηθνπνηεκέλα δηάηξεηα αλα 42εθ. 
Διαζηάζεων:2,20x1,50 (πεπίπος) 

2500 
17 % 
ΦΠΑ 

2866,5 

 

98 
ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ 
ΜΑΥΑΙΡΙΓΙΑ 
ΑΠΌ 10-25 

Λεπίδεο ρεηξνπξγηθέο απιέο ρσξίο ιαβή, από 
αλνμείδσην ράιπβα ή άλζξαθα, απνζηεηξσκέλεο ζε 
ζπζθεπαζία πνπ λα εμαζθαιίδεη εύθνιν άλνηγκα, 

100(Τ
Κ 

ΣΧΝ 
100 

ΣΔΜ) 

17 % 
ΦΠΑ 

333 

 

99 
ΥΧΝΑΚΙΑ 
ΧΣΟΚΟΠΙΚΟΤ 
HEINE 2,5mm 

Υσάλεο σηνζθνπίνπ, κηαο ρξήζεο. Απόιπηε πγηεηλή, 
θακία πηζαλόηεηα κόιπλζεο. Απζεληηθόο ζρεδηαζκόο 
HEINE. Σέιεηα εθαξκνγή ζηελ θεθαιή Χηνζθνπίνπ. 
Αλώηαηε πνηόηεηα. Υσξίο αηρκεξέο άθξεο. 

2500 
17 % 
ΦΠΑ 

146,25 

 

10
0 

ΦΤΚΣΡΔ ΓΙΑ 
TEST PAP 

Δλδνθνιπηθό βνπξηζάθη κε πιαζηηθό θαη καιαθή 
εύθακπηε ηξίρα, κε πξνζηαηεπηηθό άθξν γηα ιήςε 
ελδνηξαρειηθνύ επηρξίζκαηνο, απνζηεηξσκέλν, κίαο 
ρξήζεο. 

2000 
17 % 
ΦΠΑ 

107,6 

 
 

ΤΝΟΛΟ       206842,53 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – TEYΓ  

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»] 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 2 ΧΙΟ Σ.Κ.82132] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΒΑΛΑΝΙΔΑ Μ.] 
- Σθλζφωνο: *2271350258] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithion@xioshosp.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.xioshosp.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΙΜΑ ΣΑ ΑΙΜΟΠΟΙΘΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  CPV33621000-9] 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Προμικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[74/18] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 
Σθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ; 

 

  

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
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γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

γ) *……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

18PROC004241576 2018-12-20



 

47 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να 
ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 

5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

2. δωροδοκία,· 

3. απάτθ· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»); 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
[.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

*+ Ναι *+ Όχι 
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αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

 
 

Απάντθςθ: 

  

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

*……+ 
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περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

 [....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι 
ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω 
τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ 
ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι 
περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
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Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ -  Τπόδεηγκα γηα Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Τπόδειγμα Οικονομικϊν Προςφορϊν 

 

 

Α/Α Πεξηγξα
θή 

Είδνπο 

Κσδηθόο 
Εηαηξείαο 

Πνζόη
εηα 

Κσδηθόο 
Παξαηεξε

ηεξίνπ 

Τηκή 
Μνλάδνο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Σπλνιηθ
ή ηηκή 
ρσξίο 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Τειηθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ  

         

        ΤΝΟΛΑ ……….. ……….. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

 Τ Μ Β Α  Η  Τ Π .  Α Ρ Ι Θ Μ .  ……/2019 

 

Σηελ Φίν, ζήκεξα ……….2019, κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 
 

αθενόρ ηνπ ΝΠΔΔ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»», πνπ εδξεύεη ζηελ Φίν 
(Α.Φ.Μ. ……………, Δ.Ο.Υ. ……………), όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ 
………………………………….. Γιοικηηή ηος Νοζοκομείος ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο 
«Σο Νοζοκομείο» θαη αθεηέπος ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  
……………………………………...T.K…………..Σηλ……………… FAX…………………. Α.Φ.Μ…………………… 
Γ.Ο.Τ………………………., όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από η…….... 
……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Ππομηθεςηήρ», 
ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

 

Α. Τελ ……….2018 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκόο ζε επξώ, γηα ηελ πξνκήζεηα Φαπμάκων για ηο αίμα ηα 
αιμοποιηηικά όπγανα(CPV 33621000-9) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φίνπ «Σθπιίηζεην», 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 74/2018 διακήπςξη αςηού. Σο αποηέλεζμα ηος ανωηέπω διαγωνιζμού 
καηακςπώθηκε ζηον Ππομηθεςηή με απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ 
αξηζ. ……..η/……….2019  (θέμα ………..) ζπλεδξίαζή ηνπ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο ηεο Επηηξνπήο 
Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Δηαγσληζκνύ. Οη αλσηέξσ Πξάμεηο θαζώο θαη ε ηερληθή θαη 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

 

Β. Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, όπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Πξνκεζεπηήο, όπσο 
αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη, ζύκθσλα κε ηνπο 
θαησηέξσ αλαθεξόκελνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα Φαξκάθσλ γηα ην αίκα ηα αηκνπνηεηηθά όξγαλα CPV 
33621000-9 

 

1.2. Τα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο  
όξνπο  ηεο  δηαθήξπμεο ηνπ  δηαγσληζκνύ  θαη  ηελ  ηερληθή  θαη  νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ηνπ 

Πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

2.1 Ο Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εάλ 
δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ 
είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηελ/ηηο πξνζεζκία/εο εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ηπρόλ παξαηάζεσλ πνπ ηνπ δόζεθαλ. 

2.2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

2.3. Σηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα 
από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή 
εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ηελ 74/2018 Δηαθήξπμε θαη 
ηελ λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (λ.4412/16). 

 

2.4. Εθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, o πξνκεζεπηήο 
επζύλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.1.Τν ζύλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη ηελ εθπιήξσζε θάζε 
άιιεο ζπλαθνύο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, αλέξρεηαη ζην πνζό 
ησλ  ……………………………… ρσξίο ΦΠΑ ή ………………………. κε ΦΠΑ. Αλαιπηηθόηεξα: 

Α/Α Πεξηγξα
θή 

Είδνπο 

Κσδηθόο 
Εηαηξείαο 

Πνζόη
εηα 

Κσδηθόο 
Παξαηεξε

ηεξίνπ 

Τηκή 
Μνλάδνο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Σπλνιηθ
ή ηηκή 
ρσξίο 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ Τειηθή 
ηηκή κε 
ΦΠΑ  

         

        ΤΝΟΛΑ ……….. ……….. 

Η πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά από θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή από 
ην Ννζνθνκείν, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

3.2. Με ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθόζνλ νινθιεξσζεί ε παξάδνζε ηεο 
παξαγγειζείζαο πνζόηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ εηο 
βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

3.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 
πιεξσκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην ηηκνιόγην ηεο ζύκβαζεο από ηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ 
Σπλεδξίνπ. 

 

3.4. Ο  ρξόλνο εμόθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

3.5  

18PROC004241576 2018-12-20



 

61 

3.5.1. Η εμόθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 
θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ από ην Δεκόζην θαη 
ηα Ν.Π.Δ.Δ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.). 

 

3.5.2. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο 
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθόιινπ. 

 

3.6. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ απνζηνιή ηνπ 
ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 
ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016. Επίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη 
ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ, παξαιαβή ησλ πιηθώλ κε 
έθπησζε ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 

3.7. Ο Πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδώλ. Οη δηελεξγνύκελεο θξαηήζεηο 
είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 

3.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θόξνο 
εηζνδήκαηνο. 

 

3.9. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παξνύζα ζύκβαζε ηζρύεη από ………….. έωρ ………….κε δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ 
Δ.Σ. 
 

Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαγγείιεη/ιύζεη ηε ζύκβαζε κε ηνλ 
Αλάδνρν κεηά από απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 133 ηνπ 
Ν.4412/2016. Σηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ 
επέιεπζε ηεο ιύζεο ιόγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνύηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζό σο απνδεκίσζε, εθηόο 
ησλ ππεξεζηώλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιύζεο ιόγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζώο θαη ησλ 
ππνρξεώζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ. 
 

Η ζύκβαζε ιύεηαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο από εληαίν δηαγσληζκό πνπ ζα δηελεξγεζεί από 
ηελ ΕΠΥ ή από ηελ 2ε ΥΠΕ ή από εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αξκνδηόηεηάο ηεο ζε πεξίπησζε επίηεπμεο 
ζπκθεξόηεξσλ ηηκώλ. Η ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν δελ ζα επηθέξεη θακία πεξαηηέξσ αμίσζε από 
ηνλ Πξνκεζεπηή – Αλάδνρν. 
 

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη εθηειεζηεί όηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, γίλεη ε απνπιεξσκή 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνύλ νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε 
θαη απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

5.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Ωο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ 
κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζύλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη 
αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. 
 

5.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβε ρώξα ην γεγνλόο 
πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα 
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απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ 
δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιόγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ 
ππνρξεώζεσλ. 
 

5.3. Τν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε ηνπ 
γεγνλόηνο αλσηέξαο βίαο από ηνλ Πξνκεζεπηή. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ απαληήζεη εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ 
δηαζηήκαηνο, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην γεγνλόο αλσηέξαο βίαο απνδεηθλύεηαη πιήξσο από ηα ζηνηρεία πνπ 
έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ιόγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν 
Πξνκεζεπηήο. 
 

5.4. Γεγνλόηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδύλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή 
θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο 
αλσηέξαο βίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-2019… εγγπεηηθή επηζηνιή η………………………., πνζνύ 
……………… επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξόλν ηζρύνο έσο ηελ ……….-2019… 
 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο, πξέπεη λα είλαη 
ηοςλάσιζηον μεγαλύηεπορ καηά ένα μήνα από ηον ζςμβαηικό σπόνο θαη ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
(πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (ζπκβαηηθό αληηθείκελν), ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ηπρόλ απαηηήζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

7.1. Η παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη από Επηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Υπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνύην ζρεηηθνύ 
πξσηνθόιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. 

7.2. Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηνπ πξνκήζεηαο 

7.3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο 
σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ζύκβαζεο. Σε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο. 

7.4. Απαγνξεύεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλόηεηεο θαη επζύλεο, πνπ 
απνξξένπλ γηα απηόλ από ηελ παξνύζα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ην Ννζνθνκείν ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη ζηηο 

κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά 

ήζε. 

8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύκβαζε  ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη 
θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα δηθαζηήξηα, , εθαξκνζηέν δε δίθαην 
είλαη ην Ειιεληθό. 
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8.3. Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη όξνη ηεο ππ’ αξηζ. 74/2018 δηαθήξπμεο 
ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Δεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά 
Ν.4412/2016 θ.ι.π.). Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπλαθείο κε ηε ζύκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηεο ινηπήο 
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 
 

8.4. Τξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 

 

Σε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε ηξία (3) όκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνύ δηαβάζηεθαλ, 
ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε δύν αληίγξαθα, ελώ ην ηξίην έιαβε 
ν Πξνκεζεπηήο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

Η  ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
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