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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

& ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ         

2η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ                ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο: BΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ                          

Σει.: 2271350258     

Fax : 2271044311 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 49/2017 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ» 

CPV 33111730-7 ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. ΔΣΟΤ 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 59.220,76€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 

ΚΑΗ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΖ ΣΖ ΣΗΜΖ 

Σόπορ 

διαγυνιζμού 

Υπόνορ Γιενέπγειαρ 

Γιαγυνιζμού 

Σελική Ζμεπομηνία 

 Τποβολήρ Πποζθοπών 

Κπιηήπιο 

Καηακύπυζηρ 

Πποϋπολογι

ζμόρ 

Γαπάνηρ  

ΓΔΝΗΚΟ  

ΝΟΟΚΟ 

ΜΔΗΟ 

ΥΗΟΤ 

Ζκεξνκελία:17-10-2017 

Ζκέξα: Σπίηη 

Ώξα:10.00 πμ 

Ζκεξνκελία:16-10-2017 

Ζκέξα: Γεςηέπα 

Ώξα:14:00 μμ 

Πλέον 

ςμθέποςζα από 

Οικονομική 

άποτη Πποζθοπά 

Αποκλειζηικά 

Βάζη ηηρ Σιμήρ 

59.220,76€με 

ΦΠΑ  

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υίος, έσονηαρ ςπότη: 

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 
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1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ 

κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

5. Σνπ ΠΓ 113/2010 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 194/ηεχρνο Α) θαη ηνπ 

Ν.4152/2013 ΄΄Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/12,4093/12 θαη 4127/13΄΄ 

6. Σνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ  πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

7. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί 

λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ). 

8. Σνπ Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

Β. Τις αποθάζεις: 

1.  Σo ΦΔΚ 3261/4-12-2014 ηεχρνο Β΄πεξί εγθξίζεσο  ηνπ ΠΠΤΤ 2014 ηνπ Γ.Ν.Υίνπ. 

2. Σα  ππ΄ αξ.4747/20-9-2016 ,4972/6-10-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ. 

3. Ζ 3/11-2-16 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. Σν κε Α.Π.11941/17-8-17έγγξαθν ηεο 2
εο

 ΤΠΔ Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ πεξί παξαηάζεσο ηνπ ΠΠΤΦΤ 

2014. 

5. Σελ αξηζ. 21/31-8-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

κε ηελ νπνία  επηθαηξνπνηεί ηελ 3/11-2-16 απφθαζή ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Σελ ππ’ αξ. 46/1-2-16  απφθαζε ηεο  Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 

ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

7.  Σελ απφ 8-8-2015 δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

8. Σελ ππ΄αξ.14/27-8-2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

9. Σελ κε Α.Π: 633/3-10-17  απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο (Οξζή Δπαλάιεςε) πεξί δηελέξγεηαο 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε κεησκέλν πξνυπνινγηζκφ. 
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ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ» (CPV 33111730-7) 

εγθεθξηκέλνπ κε ην Π.Π.Τ.Τ. ΔΣΟΤ 2014 πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο 59.220,76€ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πλέον ςμθέποςζα από Οικονομική άποτη Πποζθοπά Αποκλειζηικά Βάζη ηηρ 

Σιμήρ. 

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηo Γενικό Νοζοκομείο Υίος,  ζηιρ 17-10-2017, ημέπα Σπίηη και ώπα 

10.00 πμ από ηην απμόδια επιηποπή. 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Ππυηοκόλλος έυρ 16-10-2017, ημέπα 

Γεςηέπα και ώπα 14:00 μμ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δακηςλογπαθημένη ζε δύο ένηςπα (ηεσνική-οικονομική πποζθοπά) 

ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη 

λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ 

δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο: 

- Ζ λέξη  «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ απμόδιαρ Τπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηον διαγυνιζμό. 

- Ο απιθμόρ ηηρ διακήπςξηρ. 

- Ζ ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού. 

- Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα. 

ηον κςπίυρ θάκελο ηοποθεηούνηαι: 

 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ με ηην ένδειξη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν 

ένηςπα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν ένηςπα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).  

 Κλειζηόρ Τπο-θάκελορ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν ένηςπα  

(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί ποινή 

απόππιτηρ. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ 

εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011  
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άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε πνπ ην ππφ 

πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παπαηηπηηηπίος Σιμών. Αλ 

δελ ππάξρεη αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986) και 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά  ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα 

επηβεβαηψλνληαη   κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)  

 

Ζ Οικονομική Πποζθοπά δεν θα ππέπει να ςπεπβαίνει ηον ςνολικό Πποϋπολογιζμό.  

Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηηρ κάθε ομάδαρ ειδών ή για ηο κάθε είδορ συπιζηά. 

 Οι θάκελοι ηυν Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ, ηηρ Σεσνικήρ και Οικονομικήρ πποζθοπάρ θα 

θέποςν και ηιρ ενδείξειρ ηος κςπίυρ θακέλος. 

H οικονομική πποζθοπά  να καηαηεθεί και ζε ηλεκηπονική μοπθή ( CD ). 

 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε 

ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δεν επιηπέπεηαι λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 

ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αλλά μόνο ηη διεςκπίνιζη ή 

ζςμπλήπυζη, ακόμη και με νέα έγγπαθα, εγγπάθυν ή δικαιολογηηικών πος έσοςν ήδη ςποβληθεί. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη 

αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

H επηηξνπή  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 
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30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί 

κε ηξφπν ψζηε λα  θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 

Ζ θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο 

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ (https://diavgeia.gov.gr), ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)  

2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο, 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

3. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – 

Γηαηάμεηο». 

                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αναθέηοςζα Απσή ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY 

Σίηλορ ππομήθειαρ/ CPV  ΤΛΗΚΑ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ (CPV 33111730-7) 

Πποϋπολογιζμόρ Γαπάνηρ   59.220,76 με ΦΠΑ  

Υπημαηοδόηηζη 
 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 14946/5-10-17(6Ε5Ρ469073-5ΓΡ) 

 

Σόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα 

Πξσηνθφιινπ) 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 

απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
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 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Σπόπορ Τποβολήρ 

Πποζθοπών 
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαληκηική Ζμεπομηνία 

Τποβολήρ Πποζθοπών  16-10-2017, ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 14:00μμ. 

Ζμεπομηνία Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού 

 

 17-10-2017, ημέπα Σπίηη και ώπα 10.00πμ 

Σόπορ Γιεξαγυγήρ 

Γιαγυνιζμού ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ) 

Γημοζιόηηηα 
 ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr  

Ζμεπομηνία δημοζίεςζηρ 
6-10-17 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο 

 
 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-άπθπο 93 

1. Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 

Γ΄. 

 Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη κεηά 

ηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δεν 

απαιηείηαι βεβαίυζη ηος γνηζίος ηηρ ςπογπαθήρ απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). 

 Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ, 

Ο.Δ θαη Δ.Δ νη δηαρεηξηζηέο, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ ν 

δηεπζχλνληαο ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

2. Τπεύθςνη Γήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία λα 

δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

3. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

4. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

http://www.xioshosp.gr/
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αληηπξνζψπσλ. 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 94 

1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο (θσδηθφο εηαηξείαο) 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άπθπο 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Ζ 

ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν επί ποινή αποππίτευρ.  

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερληθννηθνλνκηθήο.   

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο 

αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ καηακύπυζη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ ηεο θάζε νκάδαο  ή γηα ην θάζε είδνο ρσξηζηά σο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ 

ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη. 
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ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΔΝΣΑΔΗ 

ύμθυνα με ηο άπθπο 127 ηος Ν. 4412/2016 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηος 

Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016  

Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 

 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν 

Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειφηεξε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ 
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ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο  ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά 

ηηκή. 

 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε δεηψληαο ηνπ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ειρ διπλούν, (λ.4412/2016 άξζξν 80) ηα νπνία πξέπεη 

λα είλαη ζε ηζρχ θαη ηα νπνία ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο 

πξαθηηθφ ζην Γ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016 άξζξν 103 

παξ.6) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

(λ.4412/2016 άξζξν 105) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύηζη 

καλήρ εκηέλεζηρ ίζηρ  με ηο 5% ηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ (συπίρ 

ηον  Φ.Π.Α.) 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν 

αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ 
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή 

ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. 

ηνπ λ.4412/2016. 

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ 

ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα νξηζηεί κε 

ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

                                                                                                    H ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                              ΔΛΔΝΖ    ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 

 

 

 

 

 

                                                                      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  

                                              Α.   ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΣΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ 

                                                                           ΠΠΤΤ 2014    Π/Τ    28.092,84€                                                                            

                                    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1 Διαγνωςτικοί κακετιρεσ  (L+ R) Judkins, 

Amplatz, Bypass, IMA, Multipurpose, 

480 4773,6 

2 Διαγνωςτικοί κακετιρεσ  Pigtail 30 298,35 
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3 Μορφομετατροπείσ πιζςεων (TRADUCERS) 

μιάσ χριςεωσ που φζρει : α) ενςωματωμζνο 

το μικροκφκλωμα μετατροπισ τθσ πίεςθσ, β) 

ςυςκευι οροφ μεγαλοςταγόνω, γ) 

προεκτάςεισ ςφνδεςθσ προσ τον αςκενι 

πιζςεων 720 psi και μικουσ περί τα 150 cm, 

δ) δφο τρόπουσ ζκπλυςθσ / flash (πίεςθ και 

εφελκυςμό), ε) φίλτρο αεραγωγό ςτο τζλοσ 

τθσ ςυςκευισ και η) να διατίκενται δωρεάν τα 

ςυνδετικά καλϊδια και οι βάςεισ ςτιριξθσ για 

να είναι ςυμβατά με τα μθχανιματα του 

εργαςτθρίου 

12 106,70 

4 κιαγραφικά 150 ml 400 10.559,92 

5 DVD Verbatin 514 76,37 

6 Αυτοκόλλθτα DVD 500 204,75 

7 SET ιματιςμού αγγειογραφίασ 

αποςτειρωμένο μηριαίασ προςπέλαςησ 

αποτελούμενο από:      

1. Κάλυμμα τραπεηιοφ 150x180 cm 

αδιάβροχο, ενιςχυμζνο, απορροφθτικό. 

2 εντόνι αγγειογραφίασ 2,0x3,0 m μθριαίασ 

προςπζλαςθσ αδιάβροχο, ενιςχυμζνο, περί 

τθν οπι, non waven απορροφθτικό με 

ςυνθμμζνο διαφανζσ κακ’όλο το μικοσ τθσ 

μιασ πλευράσ  (φάρδοσ 70 cm περίπου). 

3. 2 (Δφο) Χειρουργικζσ μπλοφηεσ XL 

ενιςχυμζνεσ ςτα μανίκια και εμπρόσ με 2 

πετςζτεσ 40x40 cm για το ςκοφπιςμα των 

χεριϊν. 

4. Κάλυμμα παραβάν ακτινοπροςταςίασ 

1x1,20 m  με ελαςτικό, πλαςτικό διαφανζσ, 

τετράγωνο. 

5. Κάλυμμα φλουοροςκοπίου πλαςτικό, 

διαφανζσ διαμζτρου 80 cm περίπου με 

λάςτιχο. 

6. Λεκανίδιο πλαςτικό 500 ml και 3 μικρά 250 

ml                                                                                                                           

7. Γάηεσ διαςτάςεων 10x20 cm μονζσ και 

διπλζσ. 

180 5641,98 
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8. φριγγεσ Manifold 10ml, rotator 

9. Manifold 3port** 

8 Καλφμματα πεταςμάτων 180Χ180 500 1011,46 

9 Ρόμπεσ αποςτειρωμζνεσ μιασ χριςθσ 300 413,83 

10 Γάντια αποςτειρωμζνα (ηεφγθ) 600 93,86 

11 Θθκάρια 6F με βελόνεσ παρακζντθςθσ 18 G 

και οδθγό ςφρμα 

200 1869,66 

12 ετ κθκαριοφ κερκιδικισ 5F, 6F, υδρόφιλα, με 

βελόνα 21G, οδθγό ςφρμα 0,018ϋϋ (0.46 mm), 

με μικθ 7, 11, 16, 23 cm  

10 232,83 

13 Θθκάρια 6F μακριά με βελόνεσ παρακζντθςθσ 

18 G και οδθγό ςφρμα 

30 351 

14 Οδθγά ςφρματα (0,35), (150 cm) 250 1287 

15 Οδθγό ςφρμα υδρόφιλο 10 257,4 

16 Οδθγά ςφρματα μακριά (0,35), (260 cm) 20 175,5 

17 Βελόνεσ παρακζντθςθσ 18G* 20 53,60 

18 φριγγεσ  200ml για κοιλιογραφία με 

ςυνδετικό 

40 510,12 

19 Κακετιρεσ SWAN-GANZ απλοί 110 cm  5 174,91 

                                                                                                        ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:   28.092,84 
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Β.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΤΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ  

ΠΠΤΦΤ 2014        Π/Τ 31.127,82€ 

 

 

 

ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α. ΟΔΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ   

1 ΟΔΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ Ή ΜΕΓΑΛΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 

ΣΕΝΩΕΙ ΜΕ ΕΝΙΧΤΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΚΩΝΙΚΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΕΠΕΝΔΤΜΕΝΟ ΜΕ 

ΤΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΤΨΗ ΠΟΤ ΝΑ ΕΠΙΣΤΓΧΑΝΕΣΑΙ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΟΤ ΤΡΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ Ε ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗ 

ΕΠΙΣΡΩΗ ΑΤΣΗ ΜΗΚΟΤ 190 CM - 300CM και ΔΙΑΜΕΣΡΟΤ 0.010 in-0.014 in 

- ε διάφορεσ διαβακμίςεισ, με επικάλυψθ φλουροςκεϊνθσ, με υδρόφιλθ επικάλυψθ 

και με τμθματικι επικάλυψθ PTFE.. 

7 450,45 

2 ΟΔΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑ ΜΗΚΟΤ 190 CM - 300CM διαμζτρου 

0.014in ςε διάφορουσ βακμοφσ ςκλθρότθτασ με υδρόφιλθ διολιςκθτικι επικάλυψθ 

που να επιτυγχάνεται με χθμικι επεξεργαςία τθσ επιφάνειασ του ςφρματοσ 

εφαρμοςμζνθσ ςε μοριακό επίπεδο και όχι απλι επίςτρωςθ αυτισ και άπω άκρο 

μαλακό και επί πλζον με πυρινα elastinite ςε διιάφορουσ βακμοφσ για διαφορετικό 

βακμό ςτιριξθσ και ικανότθτα ανάκτθςθσ του αρχικοφ ςχιματοσ. 

65 4182,75 

Β.  ΦΟΤΚΩΣΗΡΕ ΜΙΑ ΧΡΗΗ 

 

  

1. - Η λαβι να είναι τφπου ςκανδάλθσ 

- Να διατίκενται ςε τφπουσ μανομζτρου 20&30ΑΣΜ 

- Ο κοχλίασ του εμβόλου να ζχει βραχφ βιμα, ϊςτε να επιτυγχάνεται βραδεία 

αφξθςθ τθσ πίεςθσ 

- Να ςυμπεριλαμβάνεται ςυνδετικό με αιμοςτατικι βαλβίδα και ειςαγωγζα 

ςφρματοσ και περιςτροφζα 

- Η ςφριγγα φουςκϊματοσ να είναι διαφανισ ςε όλθ τθσ τθν επιφάνεια 

10  222,3 

Γ. ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

 

  

1. ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΚΛΙΣΑΞΕΛΗ  

- Σο υλικό των μπαλονιϊν να είναι υψθλισ αντοχισ ϊςτε  

10 819 
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  να μθν ριγνυνται ςε υψθλζσ πίεςεισ (<20 Atm). 

- Να διακζτουν κωνοειδζσ ρφγχοσ ιδιαίτερα χαμθλοφ 

  προφίλ (≤0.017"). 

- Να διατίκενται ςε τφπο: 

- Rapid exchange. 

- Να διατίκενται ςε ποικιλία μθκϊν και διαμετρθμάτων 

2 ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  

Να ζχουν χαμθλό προφίλ ειςόδου ≤0,016ϋϋ και ≤ 0,019ϋϋ προφίλ προςπζλαςθσ 

- Να διακζτουν τεχνολογία No Fold ςτθ διάμετρο 1,25 mm 

- Να διατίκενται ςε τφπουσ Μonorail και Over the Wire 

- Να ζχουν χαμθλι τριβι υψθλι ευελιξία και προωκθτικότθτα 

- Να ζχουν επιλεκτικι υδρόφιλθ επίςτρωςθ και κωνικό ςχεδιαςμό μπαλονιοφ για να 

αποφεφγεται ο τραυματιςμόσ του υγιοφσ αγγείου 

- Να είναι ςχεδιαςμζνα για τθν τεχνικι Kissing Balloon με οδθγό κακετιρα 6F 

20 1638 

   

Δ. ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Να διατίκενται ςε μεγζκθ 5-8F. 

 

 

- Να διατίκενται ςε όλουσ τουσ τφπουσ καμπυλότθτασ. 

- Να διακζτουν μεγάλο εςωτερικό αυλό. 

- Να ζχουν υψθλι οδθγθςιμότθτα και υποςτθρικτικι ικανότθτα 

  και να μθ δθμιουργοφν τριβζσ. 

100 5499 

E. 

 

ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ  ΕΝΔΟΣΕΦΑΝΙΑΙΟΤ ΘΡΟΜΒΟΤ    

 - Να είναι ςυμβατοί με οδθγό κακετιρα 6F 

- Να είναι από PEBAX 

-Να είναι τφπου RAPID EXCHANGE 

- Να διακζτουν τεχνολογία ενιαίου τοιχϊματοσ 

- Να διακζτουν ςυρμάτινθ περιζλιξθ με τεχνολογία ενιαίου τοιχϊματοσ για άριςτθ 

1 190,71 
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δυνατότθτα περιςτροφισ και κατεφκυνςθσ. 

Σο υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από κλινικζσ μελζτεσ με μεγάλο αρικμό 

αςκενϊν, που αποδεικνφουν τθν αςφάλεια και τθν αποτελεςματικότθτά του 

Η. EΠΙΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΣΕΝΣ)  

ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ 

  

2. EΠΙΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΣΕΝΣ) ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  ΑΠΟ 

ΚΟΒΑΛΣΙΟ/ΧΡΩΜΙΟ 

 ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΡΑΠΑΜYKΙΝΗ – ΕVEROLIMUS ι  ZOTAROLIMUS ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΟ 

ΠΟΛΤΜΕΡΕ 

- Να ζχουν χαμθλό προφίλ ≤0.39¨.   

- Να μθν αποκλείουν πλάγιουσ κλάδουσ. 

- Να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε παράπλευρθ αρτθρία διαμζςου του πλζγματόσ 

τουσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςε αυτι. 

- Να ζχουν υψθλι ακτινικι δφναμθ.  

- Να τεκμθριϊνεται από μελζτεσ ότι ζχουν μικρό βακμό επαναςτζνωςθσ. 

- Να υπάρχει μεγάλθ κλινικι εμπειρία από τθ χριςθ του πολυμεροφσ 

 

39 6844,11 

3. EΠΙΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΜΟΝΟΤ ΣΕΝΣ) ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΕ PTFE 

- Να ζχουν χαμθλό προφίλ.  

- Να ζχουν υψθλι ακτινικι δφναμθ.  

- Να ζχουν μικρό βακμό επαναςτζνωςθσ. 

1 2561,5 

5. ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΣΕΝΣ) ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΒΑΛΣΙΟ/ΧΡΩΜΙΟ 

- Να ζχουν ειδικό ςχεδιαςμό για μικρά αγγεία. 

- Να ζχουν χαμθλό προφίλ ≤0.0039¨ και λεπτά πλζγματα (struts) ≤0.0032¨.   

- Να μθν αποκλείουν πλάγιουσ κλάδουσ. 

- Να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε παράπλευρθ αρτθρία   διαμζςου του πλζγματόσ 

τουσ κακϊσ επίςθσ και θ   δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςε αυτι. 

- Να ζχουν υψθλι ακτινικι δφναμθ.  

- Να ζχουν βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνθ μικροφ βακμοφ επαναςτζνωςθ.      

10 1526 

6 EΠΙΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΠΡΟΘΕΕΙ (ΣΕΝΣ) ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ 

LIMUS  

Να είναι από κράμα κοβαλτίου 

Να διακζτουν πλιρθ επικάλυψθ βιοδιαςπϊμενου πολυμεροφσ  

Να ζχουν μεταβλθτό πάχοσ δοκίδων για ςτακερά  ικανοποιθτικι ακτινικι δφναμθ 

και ςτοχευμζνθ δράςθ επί του τοιχϊματοσ του αγγείου                                                       

40 7194 

                                                                                                                                                                           ΤΝΟΛΟ:31127,€ 
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                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

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

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Ζκεξ/ληα έθδνζεο 

Σαπηφηεηαο : 

 

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο:  Αξηζ:  Σ

Κ: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ 
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θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE 

C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά 

εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή 

κνπ . (4) 

 

Ζκεξνκελία:       /        /            

Ο – Ζ Γει. 
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(Τπνγξαθή) 

 

 (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 

απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο 

απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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