
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Τμήμα Προμηθειών 

Πληροφορίες: Κασαπίδου Βασιλική  

Τηλ.: 2313 320563 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΑΔΑΜ:  

   
 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Α Ν Ω  Τ Ω Ν  Ο Ρ Ι Ω Ν  

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  1 5 / 2 0 2 2  

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  –  Ε Σ Η Δ Η Σ :  1 7 1 1 7 0   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

#997.423,534€# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Άνω των Ορίων Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία: 06.10.2022 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα:  23:59 μμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Ημερομηνία: 12.10.2022 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα:  10:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα 

πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται (στοιχεία 

αναθέτουσας αρχής) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3   

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR 124 ΠΕΛΛΑ, 

GR 125 ΠΙΕΡΙΑ, GR 131 ΓΡΕΒΕΝΑ, GR 132 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, GR 

133 ΚΟΖΑΝΗ, GR 134 ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
414.152,70 € 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
498.711,767 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  414.152,70 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ  498.711,767 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ +ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
828.305,40 € 
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ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ +ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ) 
997.423,534 € 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
25.08.2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  30.08.2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ  30.08.2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
30.08.2022 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, η οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Τμήμα Προμηθειών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. 

(Πληροφορίες: Κασαπίδου Βασιλική: 2313 320563, όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30). 

Προμήθεια: 

Η προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των Φορέων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ 

Μακεδονίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα I- Τεχνικές Προδιαγραφές, Κατανομή και 

Προϋπολογισμός ζητούμενων ειδών της παρούσας διακήρυξης. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 49ε του Ν. 4441/2016. 

Οικονομικός Φορέας 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα 

- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 

Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο 

για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα. 
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Ανάδοχος 

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο 

και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον 

Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 

ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, 

τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα 

υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της προμήθειας- - υπηρεσίας και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη 

σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Τεχνική Προσφορά 

Αναδόχου και δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Προϋπολογισμός 

Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 23 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS 
GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR 
124 ΠΕΛΛΑ, GR 125 ΠΙΕΡΙΑ, GR 131 ΓΡΕΒΕΝΑ, 
GR 132 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, GR 133 ΚΟΖΑΝΗ, GR 134 
ΦΛΩΡΙΝΑ 

Τηλέφωνο 2313 320 563 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom4@3ype.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κασαπίδου Βασιλική 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.3ype.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και 

έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας. 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης:  

Η σύμβαση ανατίθεται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ): Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 

546 23 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 320 563, prom4@3ype.gr. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2022. Η δαπάνη για την 

σύμβαση βαρύνουν τον ΚΑΕ: 1311 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων - CPV 33140000-3 για την κάλυψη των 

αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας  3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

997.423,534€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την κατάρτιση σύμβασης χρονικής 

διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό και ποσότητες και 

την επιπλέον παράταση έξι (6) μηνών έως την εξάντληση των ποσοτήτων. 

Προσφορές υποβάλλονται στη συνολική ποσότητα σε ένα (1) ή περισσότερα είδη της διακήρυξης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές, Κατανομή και Προϋπολογισμός των ζητούμενων ειδών της παρούσας 

διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) 

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις  

1.2. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 45/9-3-1999).  

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.6. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 24. 

1.7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

1.8. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012) 

1.9. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».  

1.12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013 
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1.13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις 

1.14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις 

1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

1.19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

1.20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση 

Τοπικών Ομάδων Υγείας". 

1.22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

1.23.    Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

1.24.    Του ν. 3548/2017 (ΦΕΚ Α΄/68/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

1.25.   Του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 
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1.26.    Του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

1.27.   Του π.δ.39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

1.28.    Της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 1781)  

1.29.   Του ν.4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και 

λοιπές διατάξεις» 

1.30.    Του ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

1.31.   Του ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

1.32.   Του ν.4635/2019 (Α’167)«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

1.33.   Του ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

1.34.   Του  ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

1.35.    Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

1.36.   Της με αρ. 76928/9.7.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

22PROC011158776 2022-08-30



3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας 

Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων 15/2022  Σελίδα 13 από 132 

1.37.     Της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

1.38.    Του ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Τις αποφάσεις: 

1. Της με αρ.57654 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

2. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

3. Την υπ΄αριθμ. 1629/22.08.2022 (ΑΔΑ 62ΔΥΟΡΕΠ-2ΙΓ) Απόφαση Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με 

την οποία εγκρίθηκαν οι τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές έπειτα από τη διενέργεια δημόσιας 

διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

4. Την υπ΄αριθμ. 87/27.01.2022 (ΑΔΑ 6ΩΟΚΟΡΕΠ-ΨΤΖ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο 

Πίνακας Προγραμματισμού Έτους 2022 όπου συμπεριλαμβάνεται η αναφερόμενη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 40203/25.08.2022 (ΑΔΑ64Μ9ΟΡΕΠ-Δ7Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1614 σε βάρος του ΚΑΕ 

1311.01. 

6. Την υπ’ αριθμ. 1657/24.08.2022 (ΑΔΑ Ω8ΚΗΟΡΕΠ-2ΟΡ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία 

εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η διενέργεια του Ανοικτού Άνω των Ορίων διαγωνισμός 

προμήθειας Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού - CPV 33140000-3. 

7. Την υπ’ αριθμ. 1705/29.08.2022 (ΑΔΑ 6ΤΥ2ΟΡΕΠ-295) Απόφαση Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, 

με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού προμήθειας Αναλώσιμου 

Υγειονομικού Υλικού - CPV 33140000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 997.423,534 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη σύναψη σύμβασης με χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με 

δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά προϋπολογισμό και ποσότητες και την επιπλέον παράταση 
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έξι (6) μηνών ως προς τις ποσότητες έπειτα από μονομερή απόφαση της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ 

Μακεδονίας. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06.10.2022 και ώρα 23:59 μμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 12.10.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και η επαναληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.3ype.gr στην διαδρομή : Home►Προμήθειες - Συμβάσεις 

►Προμήθειες 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας), στις 30.08.2022. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 171170 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 

ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:  

Στις εφημερίδες στις 30.08.2022 

Α. Ημερήσιες Εφημερίδες: 

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ- ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

3 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ- ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

4 ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ- ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ- ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
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Β. Εβδομαδιαίες Εφημερίδες 

1 ΜΑΧΗΤΗΣ- ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

2 Ο ΠΟΛΙΤΗΣ- ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

3 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

4 ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ- ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

5 ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ- ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

7 ΗΧΩ- ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

8 ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ- ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

6 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ- ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ- ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της  

 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

 το σχέδιο της σύμβασης  με τα Παραρτήματά της 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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2.1.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Τα σχετικά υποδείγματα των απαιτούμενων εγγυητικών βρίσκονται στο Παράρτημα V της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.1.5 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
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της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής.  
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Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 

Φ.Π.Α., του κάθε τμήματος, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 

σύμβασης.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των τμήματος/ων όπως 

απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02060012 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ (KENZ)112X90X300 9,00 € 

02060050 ΧΑΡΤΙ FUKUDA FX-121 50MMX30MFK12 3,00 € 

02060051 ΧΑΡΤΙ FUKUDA CA0004 63MMX30M 38,00 € 

02060185 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ Cardioline DELTA 160X30 5,00 € 

02060186 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ Cardioline DENSHI 50X30 3,00 € 

02060191 ΧΑΡΤΙ  ΗΚΓ MINDRAY BENEHEART R3 42,00 € 

02060224 ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP110S 24,00 € 

02060231 THERMAL PRINT MEDEA CONSOMA BLE (HIGH FLOSSY)UPP-110HG 110*1 85,00 € 

02060337 ΘΕΡΜΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ  ΓΙΑ  ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 1,00 € 

02060342 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ SPIROLAB NEW 16,00 € 

02080078 ΡΟΛΟ SONY UPP-110HG ΥΠΕΡΗΧΟΥ 110mm*18mt 33,00 € 

02080107 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ COMBOSTIK 10,00 € 

02110007 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ MORTARA ELI 150 108X140 7,00 € 

02110011 CARDIOFAX 50X30  (ΧΑΡΤΙ) 1,00 € 

02110015 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ FUKUDA FX 2201 63*75 8,00 € 

02110018 TRISMED CARDIDIA 200 60X30 (ΧΑΡΤΙ) 24,00 € 

02110022 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ CARDIOLIFE TEC NIHON KOHDEN S50-3-100 31,00 € 

02110023 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ BTL-08 MT ECG ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 112Χ25 9,00 € 

02110025 SINOHERO SE-508 80X20 (ΧΑΡΤΙ) 1,00 € 

02110043 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ EDAN SE 301 80mm*30m 14,00 € 

02110049 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ FUCUDA  DENSHI AUTO CARDIMAX  63*30 2,00 € 

02110053 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ BTL-08 ECG 112X25 5,00 € 
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02110055 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ KENZ 103 50mm/30m 3,00 € 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02110059 CARDIOLINE AR 1200view K3600 120mm*20m (ΧΑΡΤΙ) 4,00 € 

02060086 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 2 4,00 € 

02060138 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛ.ΑΛΟΥΜΙΝ. ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 3/4'' (ZIMMER) 4,00 € 

02060286 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 12 ΜΜ Χ 100 ΜΜ 4,00 € 

02080032 ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛ. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 7,5Χ5 552,00 € 

02090003 ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ    (4.5.97) 528,00 € 

02090007 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 1 6,00 € 

02090008 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 2 6,00 € 

02090009 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 3 7,00 € 

02090010 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 4 8,00 € 

02090011 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 5 8,00 € 

02090012 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 6 16,00 € 

02090015 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔ.6CM 22,00 € 

02090038 ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛ. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 2,5Χ 5 16,00 € 

02090047 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 5Χ7,5 24,00 € 

02090048 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 9Χ15 84,00 € 

02090061 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15 CM 34,00 € 

02090065 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΥΨΟ 10Χ2,7cm 43,00 € 

02090066 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΥΨΟ 15Χ2,7cm 72,00 € 

02090067 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΥΨΟ 20Χ2,7cm 101,00 € 

02090071 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20 CM 19,00 € 

02090072 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5cm (ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST) 22,00 € 

02090074 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10CM ΤΑΧΕΙΑ ΠΗΞΗΣ 2,00 € 

02090081 ΔΙΧΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ   Ν.7 23,00 € 

02090082 ΔΙΧΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ   Ν.8 25,00 € 

02090084 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI-STRIP) 6MMX100M 8,00 € 
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Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02090085 ΝΑΡΘΗΚΕΣ   ΔΑΚΤΥΛΩΝ  1'' (ZIMMER) 2,00 € 

02090086 ΝΑΡΘΗΚΕΣ   ΔΑΚΤΥΛΩΝ  1/2'' (ZIMMER) 2,00 € 

02090087 ΜΕΤΑΞΩΤΗ  ΤΑΙΝΙΑ 7,5*14 1,00 € 

02090088 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 6cm 1,00 € 

02090089 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 15cm 2,60 € 

02090090 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 20cm 3,00 € 

02040006 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 1000 17,00 € 

02040007 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ   ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL AED PLUS 40,00 € 

02040015 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 34,00 € 

02040017 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFEPAK 20 17,00 € 

02040018 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ   ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON - KOHDEN 7721 17,00 € 

02040021 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ  CARDIO - LIFE 21,00 € 

02060024 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΠΡΟΚ.ΚΑΡΔ/ΦΟΥ  15mm 6,00 € 

02060124 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ (4ΤΜΧ) 23,00 € 

02060295 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (5 LIT) 19,00 € 

02060296 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 ML 2,00 € 

02110056 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 24mm 6,00 € 

02110057 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 30mm 6,00 € 

02110058 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 20 MM 14,00 € 

02040005 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ( 5 ΚΙΛΩΝ) ΠΛΗΡΩΣ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ 60Χ40 504,00 € 

02040009 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ MEDIUM 43,00 € 

02040010 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ SMALL (8.1.5) 14,00 € 

02060009 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 19G (1Χ100) 40,00 € 

02060010 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 21G (1Χ100) 120,00 € 

02060015 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ 22G 44,00 € 

02060023 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ 160,00 € 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 
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02060029 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ Ν.20 40,00 € 

02060030 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ Ν.24 48,00 € 

02060037 ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡ.ΒΕΛΟΝΩΝ 2,5 L 72,00 € 

02060038 ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 LIT 74,00 € 

02060039 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ 144,00 € 

02060044 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ +ΠΩΜΑ 100ML ΑΠΟΣΤ. 96,00 € 

02060048 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜ.ΓΙΑ PAP 22,00 € 

02060062 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛ.2000CC 8,00 € 

02060063 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜ/ΑΤΟΦΑΡ. Ν.3-85ΜΜ 1,00 € 

02060064 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜ/ΑΤΟΦΑΡ. Ν.4-105 1,00 € 

02060069 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 188,00 € 

02060070 ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ 94,00 € 

02060071 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ.ΣΥΣΚ.ΟΡΟΥ 100CM 24,00 € 

02060072 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ LUER-LOCK με δοσομετρητή 6,00 € 

02060076 3 WAY 80,00 € 

02060081 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (1-5) 36,00 € 

02060091 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 cc 800,00 € 

02060092 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 cc 800,00 € 

02060093 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc 80,00 € 

02060094 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20cc 1X100 24,00 € 

02060095 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  1cc 2,00 € 

02060096 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 25G (1Χ100) 720,00 € 

02060097 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 23G (1Χ100)  (4.6.34) 120,00 € 

02060098 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 27G (1Χ100) 40,00 € 

02060118 ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ 10Χ7CM 2.208,00 € 

02060129 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 14,00 € 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02060139 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 27 G 2,00 € 
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02060144 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 6 Μ Χ5CM 6,00 € 

02060147 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60cc LEVIN ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ  (4.6.86) 1,00 € 

02060159 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ GIMAFIX 34,00 € 

02060160 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 19,00 € 

02060168 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,80 € 

02060182 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 95 ΒΑΘΜΩΝ 420 ML 400,00 € 

02060206 ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ 64,00 € 

02060211 ΟΞΥΖΕΝΕ 57,00 € 

02060222 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ 928,00 € 

02060236 ΤΑΜΠΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 16,00 € 

02060258 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΟΡΟΥ 80cm 36,00 € 

02060276 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  ΠΑΙΔΩΝ 14,00 € 

02060280 ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟΥ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 55Χ12, 5Χ5,5 ΜΜ (ΠΕΡΙΠΟΥ) 472,00 € 

02060281 ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟΥ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 80Χ12, 5Χ5,5 ΜΜ (ΠΕΡΙΠΟΥ) 240,00 € 

02060287 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡ. Ν.0- 65mm 1,00 € 

02060288 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡ. Ν.1 -  75mm 1,00 € 

02060289 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡ. Ν.2 -85ΜΜ 1,00 € 

02060290 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ  Ν.5 7,00 € 

02060292 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ  ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 8 ΜΜ 4,00 € 

02060293 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ  ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 9 ΜΜ 4,00 € 

02060305 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ) 14,00 € 

02060328 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ  ΜΑΣΧΑΛΗΣ 336,00 € 

02060336 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ & DIAL-FLO 100,00 € 

02060339 ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 25x30 ENRAF  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 55,00 € 

02060341 ΦΙΛΤΡΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ SPIROLAB NEW 72,00 € 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02070006 ΒΕΛΟΝΕΣ μ.χ.ΜΕΤΑΛΛ.ΜΠΕΚ27G LON (ΣΥΣΚ.100ΤΜΧ) 12,00 € 

02080029 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ 24,00 € 
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02080035 ΧΑΡΤΑΚΙΑ  ΦΛΟΥΡΟΣΚΕΙΝΗΣ  (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  100ΤΜΧ) 44,00 € 

02080040 ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣ.-ΑΝΟΙΓΜΑ 7,00 € 

02080089 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 4,00 € 

02090019 ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΧΕΝΑ 49,00 € 

02090037 ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 50Χ60 882,00 € 

02090062 ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 80,00 € 

02090077 ΧΑΡΤΙΝΗ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  ΤΑΙΝΙΑ 250Χ9,10mm 52,00 € 

02090083 ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ  5*9,1 24,00 € 

02100004 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ  LARGE  (8.1.24) 14,00 € 

02030011 ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 520,00 € 

02030012 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 504,00 € 

02070355 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 840,00 € 

02060166 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (250ΤΜΧ) 118,00 € 

02060173 ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ τύπου ΣΤΕΡΙΠΑΚ 200*350 19,00 € 

02060234 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 135*260 1,00 € 

02060256 ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΕΣ 90*260 4,00 € 

02060301 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 6,00 € 

02060140 ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΣΕΤΑ ΦΥΣΙΚΟ LATEX 200,00 € 

02060143 ΓΑΝΤΙΑ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ  LATEX FREE 160,00 € 

02060267 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (LATEX FREE) 80,00 € 

02060319 ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 6,5 60,00 € 

02060320 ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 7 60,00 € 

02060321 ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 7,5 120,00 € 

02060322 ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 8 120,00 € 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02060323 ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 8,5 120,00 € 

02070005 ΒΑΜΒΑΚΟΛΑΒΙΔΕΣ 40,00 € 

02100018 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ 14cm 17,00 € 
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02100036 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  ΛΑΒΙΔΑ  ΜΕ ΑΜΒΛΥ ΑΚΡΟ 14cm 17,00 € 

02100041 ΛΑΒΙΔΕΣ (MOSQUITOS) 17,00 € 

02100045 ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΕΥΘΥ 14CM 17,00 € 

02060002 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY N.16 15,00 € 

02060003 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY N.18 15,00 € 

02060004 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY N.20 15,00 € 

02060006 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N.18 2,00 € 

02060008 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N.16 2,00 € 

02060170 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN (ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ) 6,00 € 

02060179 ΝΥΣΤΕΡΙΑ  ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Νο 12 12,00 € 

02060283 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 10 1,00 € 

02060284 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ18 1,00 € 

02060285 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 8 1,00 € 

02060291 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 14 Fr-ΜΗΚΟΣ:65 CM -ΔΙΑΜΕΤ. 4,6 7,00 € 

02060294 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 16 1,00 € 

02060297 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 14 7,00 € 

02090058 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ Νο 2/0 ΜΕ ΒΕΛ. ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΛΣΤ 19,00 € 

02100001 ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΜΕΤΑΛ. ΡΑΜΜΑΤΩΝ 13,00 € 

02100005 ΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΞΑ  ΝΟ 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26 ΧΛΣΤ 26,00 € 

02100006 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ  ΝΟ 3/0  ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 19 ΧΛΣΤ 40,00 € 

02100007 ΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΞΑ  ΝΟ 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 16 ΧΛΣΤ 26,00 € 

02100008 ΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΞΑ  ΝΟ  4/0  ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26 ΧΛΣΤ 26,00 € 

02100010 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ  ΝΟ  3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ  26 ΧΛΣΤ 41,00 € 

Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους 
Ύψος 

Εγγυητικής 
Επιστολής 

02100011 ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ  ΝΟ 4/0  ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26 ΧΛΣΤ 43,00 € 

02100014 ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΑ 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26mm 49,00 € 

02100037 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,00 € 

02100039 ΝΥΣΤΕΡΙΑ Χ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.10 12,00 € 
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Συνολικό Ύψος Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 16.417,40 € 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13 

Αυγούστου 2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
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της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
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προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 
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2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν 

προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού 

προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 

εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.    

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παρέχουν τον γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα 

τελευταία τρία έτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
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παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6. και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 79Α παρ.3 

του Ν.4412 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο  αποτελεί παράρτημα της παρούσας αλλά δίδεται 

χωριστά.  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β)  πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.4412/2016. 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VI, το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
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προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος – μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ του εδαφίου 2.2.3.3, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ του εδαφίου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για το εδάφιο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω 

εδάφιο 2.2.3.1. 

β) για το εδάφιο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους 

ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ιδίως οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του εδαφίου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης του 

εδαφίου 2.2.3.2 περίπτωση (α), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για το εδάφιο 2.2.3.2 περίπτωση (α), πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) Για το εδάφιο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους – μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ιδίως οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
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το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για το εδάφιο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας, 

για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 

την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο 
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όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Στοιχεία αγαθών που παραδόθηκαν πριν από την τελευταία τριετία δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
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i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 

τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 

διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 

να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 

σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για ένα ή περισσότερα 

είδη ανά τμήμα, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος του κάθε 

τμήματος. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2017 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
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από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας  επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.  

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων.  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 
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α) το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης αλλά δίδεται χωριστά.  

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

γ) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα V (Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης). 

Σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα με ψηφιακή υπογραφή και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 

υπογραφή. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 

άνω Παράρτημα. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 

και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 

λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψης της  προσφοράς. 

 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής,: 

Α) Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

Β) Προσφερόμενο Είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης (Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές)” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει για κάθε προσφερόμενο είδος / υπηρεσία: 

 Σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο με πλήρη τεχνική περιγραφή και κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό (όπως 

βεβαιώσεις αναγνωρισμένων οργανισμών πιστοποίησης, σημάνσεις CE, άδειες, διπλώματα, 

καταστάσεις προσωπικού, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα αποδείξεων 

παροχής υπηρεσιών) από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωσή της προσφοράς προς τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά απαιτούνται ανά τμήμα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης .  
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H τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 

προσφορά των προσφερόντων/υποψηφίων οικονομικών φορέων και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 

που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Γ) Πίνακας συμμόρφωσης 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος 

σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή 

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του είδους ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του 

υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα 

στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 

και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Δ) Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών  

 Οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πίνακα τεχνικών στοιχείων 

προσφερομένων ειδών (σε μορφή excel), ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί στην 

προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερθέντων ειδών, να αναγράφονται απαραίτητα οι κωδικοί των προϊόντων του 

κατασκευαστικού οίκου (ref).  
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 Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης 

της προσφοράς. 

Ε) Δείγματα. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην κατάθεση δειγμάτων, εις διπλούν (δείγμα - 

αντίδειγμα), των προσφερομένων ειδών του διαγωνισμού στις εμπορικές συσκευασίες τους. Τα 

δείγματα θα κατατεθούν συνοδευόμενα την προσφορά κατά τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Από την κατάθεση των δειγμάτων εξαιρούνται εκείνα που λόγω της φύσης 

τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν ότι ορίζονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης της Προσφοράς με τους Όρους της Διακήρυξης 

Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 σύμφωνα 

με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VIΙ 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν στην προσφορά τους να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙV της 

παρούσας. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης.  
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε 

χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών 

με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το ν. 3846/2010 την δημιουργίας βάσης δεδομένων 

παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 

3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορά, η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση που 

λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι . 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 

το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την Τετάρτη 

12.10.2022 και ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές 

προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
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τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Στην περίπτωση 

ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου - Δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας της προμήθειας. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
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απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 

και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 

ν.4412/2016 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 

έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 
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3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 

για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

22PROC011158776 2022-08-30



3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας 

Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων 15/2022  Σελίδα 59 από 132 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
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Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 
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δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 

αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 

Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 

ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 

συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 

αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 

αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 

άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 

ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 

διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 

αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 

ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 

οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 

1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 

νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 

ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 

αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 

του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
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προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 

η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 

αποφανθεί διαφορετικά .  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Εγγυήσεις  

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει, ενώ είναι ισχύος τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
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άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 

υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
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συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου και Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής 

μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής, εντός 

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου. 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενο έλεγχο των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής. 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

2.  Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του φορέα. 

3.  Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

4.  Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

5.  Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία. 

5.1.2. Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), 

εφόσον και αφότου εκδοθεί η από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη ΚΥΑ. 
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 Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει). 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, επί της της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την 

αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 

του Ν. 3580/2007.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ   

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 (Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων η αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες 

κείμενες διατάξεις). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

5.1.3. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

της προμήθειας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .....της παρούσας με την 

επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
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προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,05 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
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που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις.  

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης), 6.4. (Απόρριψη 

συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
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σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της 

παραγγελίας στους τόπους όπου υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6.1.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα εφόσον πρόκειται για παράδοση πέραν των 24 ωρών, διαφορετικά 2 

ώρες νωρίτερα εφόσον η παράδοση πραγματοποιείται κατά την ίδια ημέρα της παραγγελίας 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VΙ – Σχέδιο Σύμβασης. Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 

του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Διάρκεια σύμβασης  

6.3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους κατά 

προϋπολογισμό και ποσότητες και επιπλέον παράταση έξι (6) μηνών έως την εξάντληση των ποσοτήτων 

(όπως εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι΄) με μονομερή απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση Οργάνου. 
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας του είδους, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το είδος ή τα μέρη αυτού που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές, Κατανομή και Προϋπολογισμός ζητούμενων ειδών  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς- Φύλλο Συμμόρφωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης των Όρων της Διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ- ΕΕΕΣ 

  

 Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 

 

 Δρ Παναγιώτης Μπογιατζίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ANAΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη 

συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 

2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: 

2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται. 

2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3. 

2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης. 

2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου. 

2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3. Το προϊόν 

πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει 

παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο 

προμηθευ¬τής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν 

αλλοιωθεί πριν από την ημερο¬μη¬νία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες 

συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.  

3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με 

πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει 

να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά  ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν 

διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν: 

3.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και  διεύθυνση του 

εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

3.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. 
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3.2.3. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς 

υποβιβασμό της επίδοσης.  

3.2.4. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και  χειρισμού. 

3.2.5. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν: 

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life) τουλάχιστον ενός (1) 

έτους. 

2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα 

παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της 

οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν 

προορίζεται για μία και μόνη χρήση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02060012 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ 
(KENZ)112X90X300 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 2,14 214 0,24 265,36  

02060050 
ΧΑΡΤΙ FUKUDA FX-121 
50MMX30MFK12 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 0,82 82 0,24 101,68  

02060051 
ΧΑΡΤΙ FUKUDA CA0004 
63MMX30M 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 1000 0,95 950 0,24 1178  

02060185 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ Cardioline DELTA 
160X30 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 1,18 118 0,24 146,32  

02060186 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ Cardioline DENSHI 
50X30 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 0,82 82 0,24 101,68  

02060191 
ΧΑΡΤΙ  ΗΚΓ MINDRAY 
BENEHEART R3 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 1000 1,06 1060 0,24 1314,4  

02060224 ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP110S 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 6,08 608 0,24 753,92  

02060231 
THERMAL PRINT MEDEA 
CONSOMA BLE (HIGH 
FLOSSY)UPP-110HG 110*1 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 250 8,53 2132,5 0,24 2644,3  

02060337 
ΘΕΡΜΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ  ΓΙΑ  
ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 50 0,48 24 0,24 29,76  

02060342 
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
SPIROLAB NEW 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 40 10,2 408 0,24 505,92  

02080078 
ΡΟΛΟ SONY UPP-110HG 
ΥΠΕΡΗΧΟΥ 110mm*18mt 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 8,32 832 0,24 1031,68  
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02080107 
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  
ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ 
COMBOSTIK 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 40 6 240 0,24 297,6  

02110007 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ MORTARA ELI 150 
108X140 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 1,66 166 0,24 205,84  

02110011 CARDIOFAX 50X30  (ΧΑΡΤΙ) 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 20 0,82 16,4 0,24 20,336  

02110015 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ FUKUDA FX 2201 
63*75 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 2 200 0,24 248  

02110018 
TRISMED CARDIDIA 200 
60X30 (ΧΑΡΤΙ) 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 250 2,4 600 0,24 744  

02110022 
ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
CARDIOLIFE TEC NIHON 
KOHDEN S50-3-100 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 500 1,54 770 0,24 954,8  

02110023 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ BTL-08 MT ECG 
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 112Χ25 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 2,18 218 0,24 270,32  

02110025 
SINOHERO SE-508 80X20 
(ΧΑΡΤΙ) 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 25 1,06 26,5 0,24 32,86  

02110043 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ EDAN SE 301 
80mm*30m 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 3,5 350 0,24 434  

02110049 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ FUCUDA  DENSHI 
AUTO CARDIMAX  63*30 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 0,71 71 0,24 88,04  

02110053 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ BTL-08 ECG 
112X25 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 1,15 115 0,24 142,6  

02110055 
ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ KENZ 103 
50mm/30m 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 100 0,7 70 0,24 86,8  

02110059 
CARDIOLINE AR 1200view 
K3600 120mm*20m (ΧΑΡΤΙ) 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΕΜ. 20 2,4 48 0,24 59,52  

02060086 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 2 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 200 0,55 110 0,13 124,3 
Νάρθηκες αλουμινίου για κακώσεις δακτύλων με ενσωματωμένο αφρώδες 

υπόστρωμα.  Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο και 
να έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό Foam 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02060138 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ 
ΔΑΚΤΥΛ.ΑΛΟΥΜΙΝ. ΜΕ 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 3/4'' 
(ZIMMER) 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 200 0,55 110 0,13 124,3 
Νάρθηκες αλουμινίου για κακώσεις δακτύλων με ενσωματωμένο αφρώδες 

υπόστρωμα.  Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο και 
να έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό Foam 

02060286 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 12 ΜΜ Χ 100 
ΜΜ 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 2500 0,04 100 0,13 113 
Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρματος κατασκευασμένες από ίνες 

νάυλον. 

02080032 
ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛ. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 
7,5Χ5 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 2500 5,52 13800 0,13 15594 

Υποαλεργικός λευκοπλάστης μετάξης.  Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να 
είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται 
εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής 
κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε 

πλαστικό ή μεταλλικό καρούλι 

02090003 ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ    (4.5.97) 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΜΕΤΡΑ 120000 0,11 13200 0,13 14916 

ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100%, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 
100 ΜΕΤΡΩΝ . ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 100M X 90CM 

02090007 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 1 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 100 1,44 144 0,13 162,72 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090008 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 2 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 100 1,58 158 0,13 178,54 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090009 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 3 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 100 1,78 178 0,13 201,14 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090010 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 4 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 100 1,94 194 0,13 219,22 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090011 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 5 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 100 2,08 208 0,13 235,04 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090012 ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔ.Νο 6 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 100 3,91 391 0,13 441,83 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090015 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔ.6CM 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 3000 0,18 540 0,13 610,2 

Επίδεσμοι ελαστικοί 67% βαμβάκι 33% πολυαμίδη  ελαστικότητα 70-80% ,να 
μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόμενοι στο αρχικό τους μήκος 

μετά τον τανισμό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων μήκους 4 μέτρων.  Οι 
πλευρές τους να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και να συνοδεύονται από 

εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια 

02090038 
ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΛΛ. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 
2,5Χ 5 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 2000 0,2 400 0,13 452 

Υποαλεργικός λευκοπλάστης μετάξης.  Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να 
είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται 
εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής 
κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε 

πλαστικό ή μεταλλικό καρούλι 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02090047 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 5Χ7,5 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 30000 0,02 600 0,13 678 
Αυτοκολλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα στο 
σημείο επαφής με το τραύμα.Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Η 

κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλεί αλλεργίες. 

02090048 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 9Χ15 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 30000 0,07 2100 0,13 2373 
Αυτοκολλητο επίθεμα με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα στο 
σημείο επαφής με το τραύμα.Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Η 

κολλητική επιφάνεια να μην ερεθίζει το δέρμα και να μην προκαλεί αλλεργίες. 

02090061 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15 
CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 6000 0,14 840 0,13 949,2 

Επίδεσμοι ελαστικοί 67% βαμβάκι 33% πολυαμίδη  ελαστικότητα 70-80% ,να 
μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόμενοι στο αρχικό τους μήκος 

μετά τον τανισμό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων μήκους 4 μέτρων.  Οι 
πλευρές τους να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και να συνοδεύονται από 

εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια 

02090065 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΓΥΨΟ 10Χ2,7cm 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

TEM. 6000 0,18 1080 0,13 1220,4 

Βαμβάκι ορθοπεδικό γυψώσεων για επίδεση πριν τη γύψωση. Nα είναι 
κατασκευασμένος από μείγμα πολυεστερικών και ακρυλικών ινών, να μπορεί 

να αποστειρωθεί, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, χωρίς να 
δημιουργεί ερεθισμούς, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει μεγάλη κάθετη 

ελαστικότητα, να είναι αυτοσυγκρατούμενος, ευπροσάρμοστος, 
μαλακός,απορροφητικός 

02090066 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΓΥΨΟ 15Χ2,7cm 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

TEM. 6000 0,3 1800 0,13 2034 

Βαμβάκι ορθοπεδικό γυψώσεων για επίδεση πριν τη γύψωση. Nα είναι 
κατασκευασμένος από μείγμα πολυεστερικών και ακρυλικών ινών, να μπορεί 

να αποστειρωθεί, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, χωρίς να 
δημιουργεί ερεθισμούς, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει μεγάλη κάθετη 

ελαστικότητα, να είναι αυτοσυγκρατούμενος, ευπροσάρμοστος, 
μαλακός,απορροφητικός 

02090067 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΓΥΨΟ 20Χ2,7cm 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

TEM. 6000 0,42 2520 0,13 2847,6 

Βαμβάκι ορθοπεδικό γυψώσεων για επίδεση πριν τη γύψωση. Nα είναι 
κατασκευασμένος από μείγμα πολυεστερικών και ακρυλικών ινών, να μπορεί 

να αποστειρωθεί, να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, χωρίς να 
δημιουργεί ερεθισμούς, να κόβεται εύκολα με το χέρι, να έχει μεγάλη κάθετη 

ελαστικότητα, να είναι αυτοσυγκρατούμενος, ευπροσάρμοστος, 
μαλακός,απορροφητικός 

02090071 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20 
CM 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 2000 0,24 480 0,13 542,4 

Επίδεσμοι ελαστικοί 67% βαμβάκι 33% πολυαμίδη  ελαστικότητα 70-80% ,να 
μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί. Επανερχόμενοι στο αρχικό τους μήκος 

μετά τον τανισμό, κατάλληλο για περιδέσεις άκρων μήκους 4 μέτρων.  Οι 
πλευρές τους να είναι υφασμένες σε μορφή ούγιας και να συνοδεύονται από 

εσώκλειστα ελαστικά γαντζάκια 

02090072 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 
5cm (ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST) 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 250 2,15 537,5 0,13 607,375 Ισχυρός ελαστικός για ισχυρή περίδηση με κολλητική ταινία 

02090074 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10CM 
ΤΑΧΕΙΑ ΠΗΞΗΣ 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

TEM. 200 0,2 40 0,13 45,2 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ 
ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 23 

MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02090081 
ΔΙΧΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ   
Ν.7 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100 5,68 568 0,13 641,84 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090082 
ΔΙΧΤΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ - ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ   
Ν.8 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100 6,17 617 0,13 697,21 Δικτυωτός επίδεσμος σωληνοειδής σε ρολό  25 μέτρων περίπου. 

02090084 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣΗ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (STERI-STRIP) 
6MMX100M 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 5000 0,04 200 0,13 226 
Ταινίες αυτοκόλλητης συγκράτησης δέρματος κατασκευασμένες από ίνες 

νάυλον. 

02090085 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ   ΔΑΚΤΥΛΩΝ  1'' 
(ZIMMER) 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100 0,62 62 0,13 70,06 
Νάρθηκες αλουμινίου για κακώσεις δακτύλων με ενσωματωμένο αφρώδες 

υπόστρωμα.  Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο και 
να έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό Foam 

02090086 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ   ΔΑΚΤΥΛΩΝ  
1/2'' (ZIMMER) 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΕΜ. 100 0,47 47 0,13 53,11 
Νάρθηκες αλουμινίου για κακώσεις δακτύλων με ενσωματωμένο αφρώδες 

υπόστρωμα.  Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ελαφρύ αλουμίνιο και 
να έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικό ελαστικό Foam 

02090087 ΜΕΤΑΞΩΤΗ  ΤΑΙΝΙΑ 7,5*14 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΤΕΜ. 3000 1,31 3930 0,13 4440,9 

Υποαλεργικός λευκοπλάστης μετάξης.  Η υποαλλεργική επιδεσμική ταινία να 
είναι από συνθετικό μετάξι με πολυακρυλική κολλητική ουσία. Να κόβεται 
εύκολα χωρίς ψαλίδι κατά μήκος και κατά πλάτος. Πολύ καλή και διαρκής 
κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να είναι τυλιγμένη σε 

πλαστικό ή μεταλλικό καρούλι 

02090088 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 6cm 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
TEM. 200 0,14 28 0,13 31,64 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ 
ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 23 

MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

02090089 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 15cm 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
TEM. 200 0,32 64 0,13 72,32 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ 
ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 23 

MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

02090090 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 20cm 
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
TEM. 200 0,42 84 0,13 94,92 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΑΙΟ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΑΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΓΥΨΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 
ΝΕΡΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΘΕΡΜΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΥΨΟΥ 
ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 3 5 SEC  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 23 

MIN ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

02040006 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
LIFEPAK 1000 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 30 14,4 432 0,24 535,68  
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Τεχνικές Προδιαγραφές 

02040007 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ   ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ZOLL AED PLUS 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 30 33,6 1008 0,24 1249,92  

02040015 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS 
ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 20 42 840 0,24 1041,6 

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια υποαλλεργικό να έχουν τέλεια εφαρμογή με άριστη 
συγκόλληση και να μην ξεκολλούν όταν το σημείο συγκόλλησης βραχεί ή 
ιδρώσει να μην αφήνουν υπόλειμμα συγκολλητικής ουσίας στο δέρμα.Να 
είναι συσκευασμένα σε ειδικά φάκελα αλουμινίου για να μην επηρεάζεται 

από κλιματολογικές συνθήκες. Να είναι αποστειρωμένα για δύο τουλάχιστον 
χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη 

02040017 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
LIFEPAK 20 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 30 14,4 432 0,24 535,68  

02040018 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ   ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
NIHON - KOHDEN 7721 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 30 14,4 432 0,24 535,68  

02040021 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ  
CARDIO - LIFE 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 30 17,9 537 0,24 665,88  

02060024 
ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 
ΠΡΟΚ.ΚΑΡΔ/ΦΟΥ  15mm 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 50 2,93 146,5 0,24 181,66 
Προκάρδια ηλεκτρόδια τύπου βεντούζα για ενήλικους ασθενείς, κατάλληλα 
για όλους τους τύπους καρδιογράφου,που διαθέτουν ακροδέκτες,διαμέτρου 

μεταλικού στοιχείου 15 mm 

02060124 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ (4ΤΜΧ) 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 50 11,71 585,5 0,24 726,02 
Σετ 4 τεμαχίων Μέγεθος ενηλίκων Διαφορετική χρωματική κωδικοποίηση 

Επιφάνεια επαφής AgCl Κοινή σύνδεση με βύσμα μπανάνα 

02060295 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (5 LIT) 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΗΚΓ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΛΙΤΡΑ 100 4,86 486 0,24 602,64 
Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία 5 λίτρωνl, 

αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη αγωγιμότητα 

02060296 ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 ML 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΚΓ 
- ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΛΙΤΡΑ 100 0,552 55,2 0,24 68,448 
Αλοιφή ηλεκτροκαρδιογράφου-υπερήχων σε συσκευασία 250 lt, 

αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη αγωγιμότητα 
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02110056 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 24mm 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΚΓ 
- ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 50 2,92 146 0,24 181,04 
Προκάρδια ηλεκτρόδια τύπου βεντούζα για ενήλικους ασθενείς, κατάλληλα 
για όλους τους τύπους καρδιογράφου,που διαθέτουν ακροδέκτες,διαμέτρου 

μεταλικού στοιχείου 24 mm 

02110057 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 30mm 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΚΓ 
- ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 50 2,91 145,5 0,24 180,42 
Προκάρδια ηλεκτρόδια τύπου βεντούζα για ενήλικους ασθενείς, κατάλληλα 
για όλους τους τύπους καρδιογράφου,που διαθέτουν ακροδέκτες,διαμέτρου 

μεταλικού στοιχείου 30 mm 

02110058 ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ 20 MM 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ  

(ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΚΓ 
- ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ) 

ΤΕΜ. 50 7,07 353,5 0,24 438,34 
Προκάρδια ηλεκτρόδια τύπου βεντούζα για ενήλικους ασθενείς, κατάλληλα 
για όλους τους τύπους καρδιογράφου,που διαθέτουν ακροδέκτες,διαμέτρου 

μεταλικού στοιχείου 20 mm 

02040005 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ( 5 
ΚΙΛΩΝ) ΠΛΗΡΩΣ 
ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ 60Χ40 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10000 1,26 12600 0,24 15624 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ ΠΛΗΡΩΣ 

ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 5 ΚΙΛΩΝ, ΣΕ ΦΥΛΛΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60Χ40 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ 

02040009 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ MEDIUM ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 6000 0,18 1080 0,24 1339,2 

Να σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με ελαστικοτητα, σε 
ατομική συσκευασία ( από σκληρό πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον), να 

μην σπάζουν, ανά ένα συσκευασμένασε αδιάβροχη, ανθεκτική, διαφανή θήκη, 
μιας χρήσης 

02040010 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ SMALL 
(8.1.5) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 2000 0,18 360 0,24 446,4 

Να σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με ελαστικοτητα, σε 
ατομική συσκευασία ( από σκληρό πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον), να 

μην σπάζουν, ανά ένα συσκευασμένασε αδιάβροχη, ανθεκτική, διαφανή θήκη, 
μιας χρήσης 

02060009 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 19G (1Χ100) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50000 0,02 1000 0,24 1240 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι  Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060010 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 21G (1Χ100) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 150000 0,02 3000 0,24 3720 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι  Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060015 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ 
22G 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10000 0,11 1100 0,13 1243 

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης τραυματισμών που 
προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε 

συμμόρφωση  με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ΗΣ Μαΐου 2010 (EE L 134/66 
της 1.6.2010) που σκοπός  με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ΗΣΜαΐου 2010 

(EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός του είναι η εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου , κατά το δυνατό, 
εργασιακού περιβάλλοντος , η πρόληψη των τραυματισμών των εργαζομένων από κάθε 

είδους ιατρικό αιχμηρό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η προστασία 
των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός να περιέχουν 
μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας.Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγμα είναι σε 

ισχύ από την 11η Μαΐου 2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 
Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες με τηνπαρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας 
με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές 
υλικό ώστε κατά τη χρήση τουπροϊόντος να μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που 

μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει 
από τη συνήθη πρακτικ Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, με φτερά, με 

ενσωματωμένο παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίματος, με στυλεό πωματισμού για 
παρεμπόδιση της απόφραξης του φλεβοκαθετήρα, μακράς παραμονής στη φλέβα ( άνω των 

72 ωρών), Latex free, DEHP Free, με ενεργητικό μηχανισμό ασφάλισης, να ασφαλίζει 
ολόκληρη τη βελόνα και όχι μόνο τη μύτη, για προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από 

τυχαία τρυπήματα, με μηχανισμό μη επιστροφής του αίματος( blood control), υψηλών 
πιέσεων 300 psi και άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο. 
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02060023 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 200000 0,02 4000 0,24 4960 Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μη αποστειρωμένα σε συσκευασία των 100  τεμαχίων 

02060029 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ 
Ν.20 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10000 0,1 1000 0,13 1130 

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης 
τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό 

και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση  με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του 
συμβουλίου της 10ΗΣ Μαΐου 2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός  με 
την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ΗΣΜαΐου 2010 (EE L 134/66 της 
1.6.2010) που σκοπός του είναι η εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου , 
κατά το δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος , η πρόληψη των τραυματισμών 

των εργαζομένων από κάθε είδους ιατρικό αιχμηρό αντικείμενο 
(συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η προστασία των εργαζομένων που 

διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός να περιέχουν 
μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας.Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω 

διάταγμα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου 2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες με 

τηνπαρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη 
προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από 
πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση τουπροϊόντος να μην δημιουργούνται 
επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, η χρήση 

του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτικ 
Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, με φτερά, με 

ενσωματωμένο παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίματος, με στυλεό 
πωματισμού για παρεμπόδιση της απόφραξης του φλεβοκαθετήρα, μακράς 

παραμονής στη φλέβα ( άνω των 72 ωρών), Latex free, DEHP Free, με 
ενεργητικό μηχανισμό ασφάλισης, να ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι 
μόνο τη μύτη, για προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία 
τρυπήματα, με μηχανισμό μη επιστροφής του αίματος( blood control), 

υψηλών πιέσεων 300 psi και άκρο καθετήρα που ελαχιστοποιεί τον πόνο. 

02060030 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ 
Ν.24 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10000 0,12 1200 0,13 1356 

Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης τραυματισμών 
που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό 

τομέα σε συμμόρφωση  με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ΗΣ Μαΐου 
2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός  με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του 

συμβουλίου της 10ΗΣΜαΐου 2010 (EE L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός του είναι η 
εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
και η επίτευξη του ασφαλέστερου , κατά το δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος , η 
πρόληψη των τραυματισμών των εργαζομένων από κάθε είδους ιατρικό αιχμηρό 

αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η προστασία των εργαζομένων 
που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός να περιέχουν μηχανισμούς 
ασφάλειας και προστασίας.Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγμα είναι σε ισχύ από 

την 11η Μαΐου 2013. ΈΤΣΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ 
Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες με τηνπαρακάτω περιγραφή : Φλεβοκαθετήρες 

ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε 
να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει 

να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση τουπροϊόντος να μην 
δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, 

η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτικ 
Φλεβοκαθετήρας ασφαλείας από πολυουρεθάνη, με φτερά, με ενσωματωμένο 
παράθυρο επιβεβαίωσης επιστροφής του αίματος, με στυλεό πωματισμού για 

παρεμπόδιση της απόφραξης του φλεβοκαθετήρα, μακράς παραμονής στη φλέβα ( 
άνω των 72 ωρών), Latex free, DEHP Free, με ενεργητικό μηχανισμό ασφάλισης, να 

ασφαλίζει ολόκληρη τη βελόνα και όχι μόνο τη μύτη, για προστασία του 
νοσηλευτικού προσωπικού από τυχαία τρυπήματα, με μηχανισμό μη επιστροφής του 

αίματος( blood control), υψηλών πιέσεων 300 psi και άκρο καθετήρα που 
ελαχιστοποιεί τον πόνο. 
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02060037 ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡ.ΒΕΛΟΝΩΝ 2,5 L ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 3000 0,6 1800 0,24 2232 
Να είναι πλαστικά απόρριψης και περισυλλογής αιχμηρών αντικοιμένων . Να 
φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την 
ασφαλή απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα. 

02060038 
ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 5 LIT 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 3000 0,62 1860 0,24 2306,4 
Να είναι πλαστικά απόρριψης και περισυλλογής αιχμηρών αντικοιμένων . Να 
φέρουν ειδικά σχεδιασμένο καπάκι με ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την 
ασφαλή απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων βελονών από τη σύριγγα. 

02060039 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 60000 0,06 3600 0,24 4464 
Νεφροειδή μιας χρήσεως χάρτινα από ανακυκλωμένο χαρτί κατάλληλα για 

πολτοποίηση ανθεκτικά και αδιάβροχα 

02060044 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
+ΠΩΜΑ 100ML ΑΠΟΣΤ. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 30000 0,08 2400 0,24 2976  

02060048 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ 
ΔΕΙΓΜ.ΓΙΑ PAP 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,11 550 0,24 682 
Με πλαστικό κορμό 15 εκ. και μαλακή εύκαμπτη τρίχα. Το άκρο της βούρτσας 

είναι λείο και δεν τραυματίζει. 

02060062 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΕΝΗΛ.2000CC 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1500 0,14 210 0,24 260,4 

Να είναι χωρητικότητας 2000cc. Να έχουν διαβάθμισει 100 ml . Να είναι 
πλαστικοί διαφανής, απόλυτου στεγανότητας. Να έχουν μήκος σωλήνα 90- 

100 εκ., ο οποίος να καταλήγει  σε ρύγχος που να προστατεύεται με 
κάλυμμα.Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικήες 
κρεμάστρας και να έχουν βαλβίδα μη παλινρομήσεως του περιεχομένου του 

σάκου στην ουροδόχο κύστη. 

02060063 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜ/ΑΤΟΦΑΡ. 
Ν.3-85ΜΜ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 110 0,19 20,9 0,24 25,916 

Ανάλογα με το νούμερο να φέρουν χρωματιστές ενδείξεις. Να είναι Latex 
free.Να είναι αποστειρωμένοι Να είναι σκληροι και να μην κάμπτονται Να 

έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει καθετήρας αναρρόφησης  Η 
καμπυλότητά τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος 

02060064 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜ/ΑΤΟΦΑΡ. 
Ν.4-105 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 110 0,19 20,9 0,24 25,916 

Ανάλογα με το νούμερο να φέρουν χρωματιστές ενδείξεις. Να είναι Latex 
free.Να είναι αποστειρωμένοι Να είναι σκληροι και να μην κάμπτονται Να 

έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει καθετήρας αναρρόφησης  Η 
καμπυλότητά τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος 

02060069 
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10000 0,47 4700 0,24 5828 

Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο 
οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 
5ml σε 10  min. Μεγάλες πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι 
χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. 

Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. 
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02060070 
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,47 2350 0,24 2914 

Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο 
οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 
5ml σε 10 min. Μεγάλες πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι 
χωρητικότητας άνω των 5 ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. 

Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση. 

02060071 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ.ΣΥΣΚ.ΟΡΟΥ 
100CM 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,12 600 0,24 744 
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδεχές luer-lock 
διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροή, συσκευασμένες σε ατομική 

συσκευασία διάσταση 100 cm 

02060072 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ LUER-LOCK 
με δοσομετρητή 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 0,14 140 0,24 173,6 

DIAL A FLOW. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο ως προς την 
σκληρότητα και την κωνικότητα από υλικό ελεύθερο καδμίου. Να φέρει 
διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με μικροβιοκρατές φίλτρο 15μ στο 

εσωτερικό κάτω σημείο του.    Συνολικό μήκος συσκευής ≥200cm. Στο μέσον 
της οποίας περίπου να βρίσκεται ο ρυθμιστής ροής με διαβάθμιση και 

δυνατότητα χορήγησης από 5-250ml/ώρα με τη βαρύτητα. Ο κυρίως σωλήνας 
να είναι από βιοσυμβατό διαφανές υλικό Να καταλήγει σε σύνδεση LUER 

LOCK Στο τελικό άκρο 10-15 εκ. πριν την υποδοχή Luer Lock να φέρει πλάγια 
διακλάδωση τύπου Υ για χορήγηση φαρμάκων.    Το τελικό άκρο της συσκευής 

να καλύπτεται από πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο. Η απόσταση 
μεταξύ του άκρου του σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από 
40mm. Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι 
μικρότερη από 20mm. Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να 
πλησιάζει περισσότερο από 5mm το τέλος του σωλήνα. Να φέρει διακόπτη 

ροής μετακινούμενο. Ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση 
αίματος ή παραγώγων αυτού.     Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να 
αναφέρονται – επισημαίνονται τουλάχιστον τα παρακάτω:  Ονομασία της 
συσκευής. Εμπορική ονομασία του εργοστασίου κατασκευής     Οδηγίες 

χρήσης Χαρακτηρισμός της παρτίδας  Η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξη 
αυτής.  Ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή 

παραγώγων αυτού. Η ένδειξη LATEX FREE, DEHP ή PHT FREE. 

02060076 3 WAY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 20000 0,1 2000 0,13 2260 

3way διαφανή από πολυάνθαρακα- πολυεθυλέναιο, πολυπροπυλένιο, latex 
free  τα οποία να διαθέτουν 2 άκρα με θηλυκό luer- lock και ανά άκρο με 

αρσενικό luer-lock με ανεξάρτητη κίνηση. Και τα τρία άκρα να φέρουν πώμα 
χρωματικής ταυτοποίησης  και να είναι στεγανά, να μπορούν επίσης να 

συνδεθούν και με αντλίες έγχυσης υγρών. Να διαθέτουν ενδιάμεσο stop , να 
είναι αποστειρωμένα, με ce mark, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία 

02060081 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (1-5) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 200 4,56 912 0,24 1130,88 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ  ΑΠΛΕΣ  Να διασφαλίζουν τις  αεροφόρους οδούς από το στόμα 
μέχρι την είσοδο του λάρυγγα με ταυτόχρονο αποκλεισμό του οισοφάγου. 

Ατραυματικές. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς χρήση λαρυγγοσκοπίου για 
δύσκολες διασωληνώσεις. 

02060091 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 cc ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 500000 0,04 20000 0,24 24800 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας  
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060092 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 cc ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 500000 0,04 20000 0,24 24800 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060093 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10cc ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50000 0,04 2000 0,24 2480 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 
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02060094 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20cc 1X100 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10000 0,06 600 0,24 744 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060095 ΣΥΡΙΓΓΕΣ  1cc ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 500 0,08 40 0,24 49,6 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060096 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 25G (1Χ100) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 150000 0,12 18000 0,24 22320 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι  Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060097 
ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 23G (1Χ100)  
(4.6.34) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 150000 0,02 3000 0,24 3720 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι  Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060098 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 27G (1Χ100) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50000 0,02 1000 0,24 1240 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι  Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060118 ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ 10Χ7CM ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ TEM. 15000 3,68 55200 0,24 68448  

02060129 
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 0,34 340 0,24 421,6 

Μάσκες οξυγόνου . Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου 
και κατασκευασμένη από ιατρικό pvc, υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής. Να 
έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο έλασμα για να επιτρέπει την σωστή εφαρμογή και 

να εμποδίζει τις διαρροές οξυγόνου. 

02060139 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 27 G ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 0,04 40 0,24 49,6 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060144 
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 6 Μ 
Χ5CM 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50 2,9 145 0,24 179,8 

Να είναι από αφρώδες υλικό στο εσωτερικό ώστε να μειώνεται η πίεση που 
ασκείται στον αυχένα κατά την εφαρμογή ανάρτησης. Η συσκευασία να 

περιέχει σφικτηράκια που να εφαρμόζουν καλά και να εμποδίζεται το άνοιγμα 
τους μετά την εφαρμογή. 

02060147 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60cc LEVIN ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ  (4.6.86) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 0,03 30 0,24 37,2 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02-08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02060159 
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ 
GIMAFIX 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 200 4,3 860 0,24 1066,4  

02060160 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 2500 0,19 475 0,24 589 

Μαλακός διάφανος σωλήνας μήκους 2.10 m περίπου Καμπυλωτό ανατομικό 
χείλος με άριστη εφαρμογή κάτω απο την μύτη Καμπυλωτά ρινικά άκρα που 
εφαρμόζουν άνετα στα ρουθούνια Αξιόπιστη και ασφαλής παροχή οξυγόνου 
με απλότητα και άνεση Δεν περιέχει λάτεξ .Για την ασφαλή και αξιόπιστη 

παροχή ιατρικού οξυγόνου σε ενήλικες, με απλότητα και άνεση του ασθενή 

02060168 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 3500 0,02 70 0,24 86,8 

Χωάνες ωτοσκοπίου, μιας χρήσης. Απόλυτη υγιεινή,  
καμία πιθανότητα μόλυνσης. Αυθεντικός σχεδιασμός  

τύπου HEINE. Τέλεια εφαρμογή στην κεφαλή Ωτοσκοπίου.  
Ανώτατη ποιότητα. Χωρίς αιχμηρές άκρες 
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02060175 
ΣΤΥΛΕΟΙ  ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ  
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,04 200 0,24 248 Με ξύλινο στέλεχος 15cm 

02060182 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 
ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 95 
ΒΑΘΜΩΝ 420 ML 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΤΡΑ 4000 2,5 10000 0,06 10600 
Ελάχιστος κατ΄όγκο αλκοόλης τίτλος 95%.Αγχρωμο, διαυγές εύφλεκτο , 

ευκίνητο υγρό. 

02060206 
ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 2000 0,8 1600 0,24 1984 
Ανατομικό σχήμα οβάλ για καλύτερη εφαρμογή μιάς χρήσης.Δύναται να 

περιέχουν το επιστομιο στη συσκευασία (χάρτινο ή πλαστικό) 

02060211 ΟΞΥΖΕΝΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΤΡΟ 500 2,87 1435 0,24 1779,4 Αποστειρωτικό  έσο, υπεροξειδίου του υδρογόνου, peri drol 1lt (οξυζενέ) 

02060222 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 20000 1,16 23200 0,24 28768 

Η συσκευή να διαθέτει: 

1. ρύγχος διάτρησης κατάλληλο ως προς την σκληρότητα και την 
κωνικότητα από υλικό ελεύθερο καδμίου 

2. διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με μικροβιοκρατές φίλτρο 
15μ στο εσωτερικό κάτω σημείο του 

3. σωλήνα από βιοσυμβατό διαφανές υλικό μήκους ≥ 200 cm 
4. αξιόπιστο κυλιόμενο ρυθμιστή ροής 
5. πιεζόμενο ή ολισθαίνον κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής 
6. πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για χορήγηση φαρμάκων 10-15 cm 

πριν το τελικό άκρο  
7. ελεύθερα περιστρεφόμενη luer lock σύνδεση 
8. τελικό άκρο της συσκευής που καλύπτεται από πώμα με 

αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο 
9. χαμηλό όγκο εξαέρωσης ≤ 13 ml 
10. δυνατότητα χρήσης έως 96 ώρες 
11. μιας χρήσης, αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων 
12. καλή εφαρμογή με τα 3way και τους καθετήρες 

Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται – επισημαίνονται 
τουλάχιστον τα παρακάτω:  

 ονομασία της συσκευής  

 εμπορική ονομασία του εργοστασίου κατασκευής  

 οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα. 

 χαρακτηρισμός της παρτίδας 

 ημερομηνία αποστείρωσης και λήξη αυτής 

 δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού 

 ένδειξη LATEX FREE, DEHP ή PHT FREE 
Οι συσκευές να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου 
προτύπου ISO 8536-4/2010 (infusion equipment for medical use, part 4, 
infusion sets for single use gravity feed). 

 

 

 

02060236 
ΤΑΜΠΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,08 400 0,13 452 
Από οφθαλμολογικό βαμβάκι εξαιρετικής ποιότητας από γάζα 28 κλωστών . 

Μη αποστειρωμένη 5,5Χ7,5 
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02060258 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΟΡΟΥ 
80cm 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,18 900 0,24 1116 
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδεχές luer-lock 
διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροή, συσκευασμένες σε ατομική 

συσκευασία διάσταση 100 cm 

02060276 
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
ΠΑΙΔΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 0,34 340 0,24 421,6 

Μάσκες οξυγόνου . Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου 
και κατασκευασμένη από ιατρικό pvc, υποχρεωτικά άχρωμη και διαφανής. Να 
έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο έλασμα για να επιτρέπει την σωστή εφαρμογή και 

να εμποδίζει τις διαρροές οξυγόνου. 

02060280 
ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟΥ 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 55Χ12, 5Χ5,5 
ΜΜ (ΠΕΡΙΠΟΥ) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 2000 5,9 11800 0,13 13334 

Αιμοστατικά ταμπόν από PVC  με ή χωρίς κορδόνι ή σωλήνα τύπου MEROCEL 
από μικρό-πορώδες πολυμερές πολυβινιλικο οξύ με υδροφιλική  

πολυμερισμένη γέλη η με αιμοστατικό παράγοντα (οξειδουχο γελουλοζη ) και 
μικροδιεσπαρμένη οξειδωμένη κυτταρίνη 

02060281 
ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΟΥ 
ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 80Χ12, 5Χ5,5 
ΜΜ (ΠΕΡΙΠΟΥ) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 2000 3 6000 0,13 6780 
Ρινικά ταμπόν – ειδικά συμπιεσμένοι σπόγγοι με δυνατότητα διόγκωσης για 

πωματισμό. Να είναι από βιοσυμβατό   πολυμερές   συνθετικό   υλικό, 
διαστάσεων80Χ12, 5Χ5,5 ΜM (ΠΕΡΙΠΟΥ) 

02060287 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡ. 
Ν.0- 65mm 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50 0,19 9,5 0,24 11,78 
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδεχές luer-lock 
διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροή, συσκευασμένες σε ατομική 

συσκευασία διάσταση 100 cm 

02060288 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡ. 
Ν.1 -  75mm 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50 0,19 9,5 0,24 11,78 
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδεχές luer-lock 
διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροή, συσκευασμένες σε ατομική 

συσκευασία διάσταση 100 cm 

02060289 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡ. 
Ν.2 -85ΜΜ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 100 0,19 19 0,24 23,56 
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδεχές luer-lock 
διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροή, συσκευασμένες σε ατομική 

συσκευασία διάσταση 100 cm 

02060290 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ  
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ  Ν.5 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 100 1,8 180 0,24 223,2 
Αποστειρωμένες μιας χρήσης από διαφανές PVC με υποδεχές luer-lock 
διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιστή ροή, συσκευασμένες σε ατομική 

συσκευασία διάσταση 100 cm 

02060292 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ  
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 8 ΜΜ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50 2,16 108 0,24 133,92 

"Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει :α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό 
μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής 

περιοχής.β)  Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει  πλήρη 
αεραγωγό.γ)  Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι 

ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή.δ)  Να έχουν 
κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που 

έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα.ε)  
Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης.στ) Να είναι 
μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο8.0 

02060293 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ  
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ 9 ΜΜ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50 2,16 108 0,24 133,92 

"Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει :α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό 
μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής 

περιοχής.β)  Το υλικό να μην κάμπτεται (kinging), για να εξασφαλίζει  πλήρη 
αεραγωγό.γ)  Να εχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι 

ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή.δ)  Να έχουν 
κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που 

έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά καιστρογγυλεμένα.ε)  
Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης.στ) Να είναι 
μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.LATEX FREE Νο9.0 
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02060305 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
(ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,07 350 0,24 434  

02060328 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ  ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 8,4 8400 0,24 10416 

Θερμόμετρα θερμοκρασίας σώματος απλά του ενός λεπτού πρισματικά και 
πλακέ , μη υδραργυρκού τύπου.  ενδεικτικά να έχει απόκλιση +/-0,1 C. 

Κλίμακα  
θερμοκρασίας από 35.0-42.0. . Εύκολο στη χρήση και γρήγορη μέτρηση 
(ενδεικτικά 10 δευτερόλεπτα).   Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους 

απολύμανσης και εύκολου  
καθαρισμού. να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικής κατασκευής.έχει έγγριση CE. 

02060336 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ & DIAL-
FLO 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 500 5 2500 0,24 3100 

Η συσκευή να διαθέτει: 

1. ρύγχος διάτρησης κατάλληλο ως προς την σκληρότητα και την 
κωνικότητα από υλικό ελεύθερο καδμίου 

2. διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με μικροβιοκρατές φίλτρο  
στο εσωτερικό κάτω σημείο του 

3. σωλήνα από βιοσυμβατό διαφανές υλικό μήκους ≥ 220 cm  
4. αξιόπιστο και εύχρηστο ρυθμιστή ροής τύπου dial-a-flo, με 

ρυθμίσεις open, off και από 5 έως 250 ml/hr  
5. πιεζόμενο κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής 
6. πλάγια διακλάδωση τύπου Υ για χορήγηση φαρμάκων   
7. ελεύθερα περιστρεφόμενη luer lock σύνδεση 
8. τελικό άκρο της συσκευής με πώμα που δεν απαιτείται να 

μετακινηθεί για την εξαέρωση 
9. μιας χρήσης, αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων 
10. καλή εφαρμογή με τα 3way και τους καθετήρες 

 

 

02060339 
ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 25x30 
ENRAF  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 50 27,6 1380 0,24 1711,2  

02060341 
ΦΙΛΤΡΟ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ 
ΤΥΠΟΥ SPIROLAB NEW 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 1,8 1800 0,24 2232  

02070006 
ΒΕΛΟΝΕΣ 
μ.χ.ΜΕΤΑΛΛ.ΜΠΕΚ27G LON 
(ΣΥΣΚ.100ΤΜΧ) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΤΙΟ 50 6,12 306 0,24 379,44 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές 

προδιαγραφές και Μέθοδοι  Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μιας 
χρήσης» (ΦΕΚ 681Β  /1991). 

02080029 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 20000 0,03 600 0,24 744 Να είναι ξύλινες αποστειρωμένες, υποαλλεργικές 

02080035 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ  ΦΛΟΥΡΟΣΚΕΙΝΗΣ  
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  100ΤΜΧ) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 100 11 1100 0,24 1364 

Fluorescein Sodium Αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία το καθένα, 
χαρτιά φλουορεσκεϊνης με 1mg Νατριούχος Φλουρεσκεϊνη. Για τον έλεγχο της 
κεραιότητας της οπτικής επιφάνειας, της τοποθέτησης του φακού επαφής  

κουτί των 100 τεμαχίων 
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02080040 
ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣ.-
ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 250 0,68 170 0,24 210,8 

Το υλικό της ζώνης να είναι ανθεκτικό και να διαθέτει κλιπ ασφάλισης.Να 
είναι υποαλλεργικό , φιλικό προς το δέρμα, με σκοπό αποφυγής αντιδράσεων 
υπερευασισθησίας με τον οργανισμό,(π.χ. αλλεργία) . Η τοποθετηση να είναι 

εύκολη γρήγορη με ασφαλές κράτημα στο βραχίονα του αιμοδότη. Η 
απελευθέρωση να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια. Να είναι πολλαπλών 
χρήσεων.Να έχει δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον  σε θερμοκρασία 60 C. 

02080089 
ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 5000 0,02 100 0,24 124 Με ξύλινο στέλεχος 15cm 

02090019 
ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΥΧΕΝΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1000 1,22 1220 0,13 1378,6 
Κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό ημίσκληρο και  εσωτερική επένδυση 

από σωληνοειδές ελαστικό υλικό πλεκτό. Όλα τα υλικά να είναι 
αεριζόμενα,αντιαλλεργικά. 

02090037 
ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ 
50Χ60 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 15000 1,47 22050 0,24 27342 

Αδιάβροχα πλήρως, πλαστικοποιημένα, με δύο φύλλα από ανθεκτικά υλικά 
(χαρτί και πλαστικό μαζί), ειδικό να μην περνάνε τα βιολογικά υλικά, με 

διαγράμμιση  για κόψιμο. Το υλικό κατασκευής να είναι καλής ποιότητας έτσι 
ώστε να μην διαλύονται εύκολα κατά τη διάρκεια της χρήσης Να μην 

γλιστράει και να είναι ανθεκτικό στο σκίσιμο. 

02090062 ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 200000 0,01 2000 0,13 2260  

02090077 
ΧΑΡΤΙΝΗ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ  
ΤΑΙΝΙΑ 250Χ9,10mm 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 6500 0,2 1300 0,24 1612 
Υποαλεργικός λευκοπλάστης χάρτινος, με πολυακρυλική κολλητική ουσία 
Πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να 

είναι τυλιγμένη σε πλαστικό η μεταλλικό καρούλι . 

02090083 
ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 
ΤΑΙΝΙΑ  5*9,1 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1500 0,4 600 0,13 678 
Υποαλεργικός λευκοπλάστης χάρτινος, με πολυακρυλική κολλητική ουσία 
Πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Ακτινοδιαπερατή. Η ταινία να 

είναι τυλιγμένη σε πλαστικό η μεταλλικό καρούλι . 

02100004 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΟ  LARGE  
(8.1.24) 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 2000 0,18 360 0,24 446,4 

Να σταθεροποιούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, με ελαστικότητα, σε 
ατομική συσκευασία αποστειρωμένα, υποαλλεργικά, από αιθυλένιο (από  
σκληρό πλαστικό φιλικό προς το περιβάλλον), να μην σπάζουν, ανά ένα 
συσκευασμένα σε αδιάβροχη,ανθεκτική, διαφανή θήκη, μιας χρήσης. 

02030011 

ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΤΡΟ 1000 13 13000 0,24 16120 

Συµπυκνωµένο ενζυµατικό υγρό µε ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH  - Να 
είναι χαµηλού αφρισµού και να µη θολώνει σε θερµοκρασία 40Ο C.- Να είναι 
µη οξειδωτικό, µη διαβρωτικό, µη καυστικό. - Να περιέχει αποσκληρυντική 
ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή. - Να περιέχει καθαριστικές ουσίες 
και ένζυµα για την αφαίρεση αίµατος, πρωτεϊνών, λιπών, αµύλου και να 

αποµακρύνει αποτελεσµατικά τo βιοϋµένιο (bio film) και να αποδεικνύεται µε 
µελέτες. - Να µη δηµιουργεί βλάβες στον εξοπλισµό και να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπικών 
οργάνων.- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της µη 

συµβατότητας του προϊόντος.  Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για 
βλεννογόνους και αναπνευστικό. - Να είναι φιλικό µε το περιβάλλον. - Να 

διατίθεται σε συσκευασία µέχρι 5 λίτρα. - Να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η 
δοσοµετρική αντλία.- Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη 
αραίωση και ο χρόνος δράσης.- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 

- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της 
κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόµενο.-  Να κατατεθεί το 
δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται 

για εισαγόµενο προϊόν.- Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και 
κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο 

παράρτημα Β΄.- Να έχει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
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02030012 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΤΡΟ 600 21 12600 0,24 15624 

Συμπυκνωμένο αντισκωριακό υγρό ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων.- Να 
περιέχει ανόργανα οξέα άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς 

και αποχρωματισμού από την επιφάνεια των εργαλείων.- Να μην είναι 
διαβρωτικό για τα εργαλεία να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας 
κατασκευαστών εργαλείων.- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης 
εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. - Να μην είναι τοξικό και να 
μην έχει έντονη ή ερεθιστική οσμή.- Να δίδεται αναλυτικά το είδος και η 
περιεκτικότητα σε ανόργανο οξύ.- Να δίδεται η δοσολογία χρήσης και ο 

χρόνος δράσης.- Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος μετά τη συνιστώμενη 
αραίωση.- Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο.- Να περιλαμβάνεται 
ΔΩΡΕΑΝ δοσομετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος.- Να κατατεθούν 

οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο 
(prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο 
προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην 

ελληνική.- Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το 
ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.- Να πληροί τις 

προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα 
απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο παράρτημα Β΄ «ειδικοί όροι» παρ. 1.7.- Να 

έχει σήμανση CE. 

02070355 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΜ. 1400 15 21000 0,24 26040 

Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων.- Να είναι υδατοδιαλυτό.- Να μην 
περιέχει σιλικόνη ή άλλα συστατικά που που εμποδίζουν την αποστείρωση 
εργαλείων σε κλίβανο ατμού και σε ξηρό κλίβανο.- Να μη δημιουργεί βλάβες 

στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας 
κατασκευαστών εργαλείων.- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης 
εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.- Να μην είναι τοξικό για το 
χρήστη (να επισυναφθούν μελέτες ασφαλείας) και να είναι φιλικό με το 
περιβάλλον.- Να μην αφήνει υπολείμματα μετά την αποστείρωση.- Να 
υπάρχει πιστοποίηση ότι δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της 

αποστείρωσης των εργαλείων από ανεξάρτητους φορείς.- Να φέρει μακρύ 
λεπτό προσθαφαιρούμενο ρύγχος για τη λίπανση των χειρουργικών εργαλείων 

σε αρθρώσεις και δύσκολα προσβάσιμα σημεία.- Να διατίθεται σε 
συσκευασία έως 500ml.- Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ ρύγχος ψεκασμού ανά 
συσκευασία προϊόντος.- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.- Να 

κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας 
εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο 
ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.- Να κατατεθεί το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για 

εισαγόμενο προϊόν.- Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά, όπως δίδονται στο παράρτημα Β΄ 

«ειδικοί όροι» παρ. 1.7.- Να έχει σήμανση CE. 

02060166 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΞΗΡΟΥ 
ΚΛΙΒΑΝΟΥ (250ΤΜΧ) 

ΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΤΕΜ. 250 11,82 2955 0,24 3664,2 
Με έντονη ένδειξη αλλαγής του δείκτη, με πιέτα, ισχυρή κολλητική ουσία, 

μετατροπή άσπρου-μαύρου, σε μεγέθη 3/4     και 1/2'' περίπου 
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02060173 
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 
τύπου ΣΤΕΡΙΠΑΚ 200*350 

ΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΤΕΜ. 8000 0,06 480 0,24 595,2 

Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασΊες και για ατμού κλίβανο και 
για κλίβανο σε οξείδιο του αιθυλενίου. Να είναι σύμφωνες με την Οδηγία 

EEC93/42, τα ΕΝ868 & ISO11607, το ISO 9001:2008 και το UNE-EN-ISO 
13485:2013. Να είναι μη ανακυκλωμένες και μη τοξικές. Να διαθέτουν τρεις 

δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό, αέριο και φορμαλδεΰδη. Οι 
δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη επιφάνεια, εκτός του πεδίου 

εργασίας, στην εμπρόσθια πλευρά και συγκεκριμένα στη γραμμή συγκόλλησης 
με το πλαστικό φιλμ. Η σύσταση τους να είναι από ιατρικό kraft χαρτί 

ανθεκτικό και από πλαστικό φιλμ πολυεστέρα/πολυπροπελάνης. Να έχουν 
τέτοια συνοχή ινών όπου κατά το άνοιγμα του πακέτου να μην 

ελευθερώνονται ινίδια τα οποία μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να είναι κατά μήκος συνεχής και 

ομοιόμορφη. Το βάρος του χαρτού με το πλαστικό φιλμ να είναι >70 gr/m². Η 
συσκευασία του υλικού να είναι διπλή: νάυλον σακκούλα εσωτερικά, χάρτινο 

κιβώτιο εξωτερικά. Σε κάθε ρολό να είναι τυπωμένο το lot number και η 
ημερομηνία παραγωγής για άμεσο έλεγχο και εντοπισμό συγκεκριμένων 

παρτίδων σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
πιστοποιήσεις. 

02060234 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
135*260 

ΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΤΕΜ. 600 0,02 12 0,24 14,88 

Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασΊες και για ατμού κλίβανο και 
για κλίβανο σε οξείδιο του αιθυλενίου. Να είναι σύμφωνες με την Οδηγία 

EEC93/42, τα ΕΝ868 & ISO11607, το ISO 9001:2008 και το UNE-EN-ISO 
13485:2013. Να είναι μη ανακυκλωμένες και μη τοξικές. Να διαθέτουν τρεις 

δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό, αέριο και φορμαλδεΰδη. Οι 
δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη επιφάνεια, εκτός του πεδίου 

εργασίας, στην εμπρόσθια πλευρά και συγκεκριμένα στη γραμμή συγκόλλησης 
με το πλαστικό φιλμ. Η σύσταση τους να είναι από ιατρικό kraft χαρτί 

ανθεκτικό και από πλαστικό φιλμ πολυεστέρα/πολυπροπελάνης. Να έχουν 
τέτοια συνοχή ινών όπου κατά το άνοιγμα του πακέτου να μην 

ελευθερώνονται ινίδια τα οποία μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να είναι κατά μήκος συνεχής και 

ομοιόμορφη. Το βάρος του χαρτού με το πλαστικό φιλμ να είναι >70 gr/m². Η 
συσκευασία του υλικού να είναι διπλή: νάυλον σακκούλα εσωτερικά, χάρτινο 

κιβώτιο εξωτερικά. Σε κάθε ρολό να είναι τυπωμένο το lot number και η 
ημερομηνία παραγωγής για άμεσο έλεγχο και εντοπισμό συγκεκριμένων 

παρτίδων σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
πιστοποιήσεις. 

02060256 
ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΥΤ/ΤΕΣ 90*260 

ΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΤΕΜ. 5000 0,02 100 0,24 124 

Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασΊες και για ατμού κλίβανο και 
για κλίβανο σε οξείδιο του αιθυλενίου. Να είναι σύμφωνες με την Οδηγία 

EEC93/42, τα ΕΝ868 & ISO11607, το ISO 9001:2008 και το UNE-EN-ISO 
13485:2013. Να είναι μη ανακυκλωμένες και μη τοξικές. Να διαθέτουν τρεις 

δείκτες αλλαγής για αποστείρωση σε ατμό, αέριο και φορμαλδεΰδη. Οι 
δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη επιφάνεια, εκτός του πεδίου 

εργασίας, στην εμπρόσθια πλευρά και συγκεκριμένα στη γραμμή συγκόλλησης 
με το πλαστικό φιλμ. Η σύσταση τους να είναι από ιατρικό kraft χαρτί 

ανθεκτικό και από πλαστικό φιλμ πολυεστέρα/πολυπροπελάνης. Να έχουν 
τέτοια συνοχή ινών όπου κατά το άνοιγμα του πακέτου να μην 

ελευθερώνονται ινίδια τα οποία μπορεί να πέσουν στα αποστειρωμένα υλικά. 
Η ένωση της ραφής των δύο πλευρών να είναι κατά μήκος συνεχής και 

ομοιόμορφη. Το βάρος του χαρτού με το πλαστικό φιλμ να είναι >70 gr/m². Η 
συσκευασία του υλικού να είναι διπλή: νάυλον σακκούλα εσωτερικά, χάρτινο 

κιβώτιο εξωτερικά. Σε κάθε ρολό να είναι τυπωμένο το lot number και η 
ημερομηνία παραγωγής για άμεσο έλεγχο και εντοπισμό συγκεκριμένων 

παρτίδων σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
πιστοποιήσεις. 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02060301 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΑΤΜΟΥ 

ΥΛΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΙΤ 100 1,5 150 0,24 186 
Με έντονη ένδειξη αλλαγής του δείκτη, με πιέτα, ισχυρή κολλητική ουσία, 

μετατροπή άσπρου-μαύρου, σε μεγέθη 3/4     και 1/2'' περίπου 

02060140 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΣΕΤΑ ΦΥΣΙΚΟ LATEX 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΜ. 50000 0,1 5000 0,06 5300 

Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large με περικάρπια 
ταινία, Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη 
προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον 
χρήστη, Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν 
ερεθισμούς στους χρήστες, Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από 
ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα 
τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες 

ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες 
και πεπτίδια Τα ιατρικά γάντια  πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την 
ανίχνευση των  οπών, 2.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 2 που ορίζει 
τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών 
ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο 
γαντιού, 3.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 3 που ορίζει τις απαιτήσεις 
για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών. Ελάχιστο 

μήκος 270 mm 

02060143 
ΓΑΝΤΙΑ  ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ  ΧΩΡΙΣ 
ΠΟΥΔΡΑ  LATEX FREE 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

TEM. 100000 0,04 4000 0,06 4240 

Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large με περικάρπια 
ταινία, Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη 
προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον 
χρήστη, Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν 
ερεθισμούς στους χρήστες, Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από 
ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα 
τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες 

ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες 
και πεπτίδια Τα ιατρικά γάντια  πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την 
ανίχνευση των  οπών, 2.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 2 που ορίζει 
τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών 
ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο 
γαντιού, 3.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 3 που ορίζει τις απαιτήσεις 
για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών. Ελάχιστο 

μήκος 270 mm 

02060267 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
ΒΙΝΥΛΙΟΥ (LATEX FREE) 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΤΕΜ. 100000 0,02 2000 0,06 2120 

Να διατίθεται στα μεγέθη small, medium, large, extra large με περικάρπια 
ταινία, Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη 
προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον 
χρήστη, Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν 
ερεθισμούς στους χρήστες, Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από 
ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα 
τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες 

ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες 
και πεπτίδια Τα ιατρικά γάντια  πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 1 σχετικό με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για την 
ανίχνευση των  οπών, 2.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 2 που ορίζει 
τις απαιτήσεις και δίδει τις μεθόδους δοκιμών για τον έλεγχο των φυσικών 
ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε θραύση ανά τύπο 
γαντιού, 3.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 3 που ορίζει τις απαιτήσεις 
για την αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών. Ελάχιστο 

μήκος 270 mm 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02060319 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 6,5 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 5000 0,3 1500 0,06 1590 

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας  Να είναι 
τραχείας επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.  Να μην 

επηρεάζονται από τα λίπη.  Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, 
μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη 

συγκράτηση στο βραχίονα, ΧΩΡΙΣ ΡΕΒΕΡ για να αποφεύγεται η αναδίπλωση. Η 
καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις 

περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την 
υπόλοιπη επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη 

αναδίπλωση του γαντιού.  Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με 
ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε μέγεθος,  Να είναι προπουδραρισμένα 

με βιοαπορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). Να είναι 
αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με 5ετή διάρκεια 

αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και 
να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.  Τα προσφερόμενα 

γάντια να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του 

ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του 
κοινοποιημένου οργανισμού.  Να αναγράφουν στη συσκευασία την 

ημερομηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό 
παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοσταίου κατασκευής & του αντιπροσώπου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου 
οργανισμού πιστοποίησης.  Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική 
συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική 

αδιάβροχη θήκη).  Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
πληροφορίες για το εργοστάσιο παραγωγής των γαντιών και τον τόπο 

εγκατάστασής του.  Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την 
ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 

455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα να 
πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπo ΕΝ 420. Κάθε 
παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει 

των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 

02060320 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 7 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 5000 0,3 1500 0,06 1590 

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας  Να είναι τραχείας 
επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.  Να μην επηρεάζονται από τα λίπη.  Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν 
ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, ΧΩΡΙΣ ΡΕΒΕΡ για να αποφεύγεται 

η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις 
περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη 

επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.  Να 
προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε 

μέγεθος,  Να είναι προπουδραρισμένα με βιοαπορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). 
Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με 5ετή διάρκεια 

αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.  Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα 
από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο 

έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη 
συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού.  Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, 
τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοσταίου 
κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό 

του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.  Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή 
ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη 

θήκη).  Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το 
εργοστάσιο παραγωγής των γαντιών και τον τόπο εγκατάστασής του.  Να πληρούν τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως προς την 
αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπo ΕΝ 420. Κάθε 
παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των 

απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02060321 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 7,5 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 10000 0,3 3000 0,06 3180 

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας  Να είναι τραχείας 
επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.  Να μην επηρεάζονται από τα λίπη.  Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν 
ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, ΧΩΡΙΣ ΡΕΒΕΡ για να αποφεύγεται 

η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις 
περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη 

επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.  Να 
προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε 

μέγεθος,  Να είναι προπουδραρισμένα με βιοαπορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). 
Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με 5ετή διάρκεια 

αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.  Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα 
από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο 

έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη 
συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού.  Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, 
τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοσταίου 
κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό 

του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.  Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή 
ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη 

θήκη).  Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το 
εργοστάσιο παραγωγής των γαντιών και τον τόπο εγκατάστασής του.  Να πληρούν τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως προς την 
αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπo ΕΝ 420. Κάθε 
παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των 

απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 

02060322 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 8 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 10000 0,3 3000 0,06 3180 

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας  Να είναι τραχείας 
επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.  Να μην επηρεάζονται από τα λίπη.  Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν 
ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, ΧΩΡΙΣ ΡΕΒΕΡ για να αποφεύγεται 

η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις 
περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη 

επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.  Να 
προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε 

μέγεθος,  Να είναι προπουδραρισμένα με βιοαπορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). 
Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με 5ετή διάρκεια 

αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.  Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα 
από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο 

έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη 
συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού.  Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, 
τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοσταίου 
κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό 

του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.  Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή 
ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη 

θήκη).  Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το 
εργοστάσιο παραγωγής των γαντιών και τον τόπο εγκατάστασής του.  Να πληρούν τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως προς την 
αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπo ΕΝ 420. Κάθε 
παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των 

απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02060323 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ   Νο 8,5 

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΖΕΥΓΟΣ 10000 0,3 3000 0,06 3180 

Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας  Να είναι τραχείας 
επιφάνειας για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον.  Να μην επηρεάζονται από τα λίπη.  Να 

έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν 
ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, ΧΩΡΙΣ ΡΕΒΕΡ για να αποφεύγεται 

η αναδίπλωση. Η καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα να αποδεικνύεται από τις 
περιγραφόμενες διαστάσεις (αυξημένο πάχος στο βραχίονα σε σχέση με την υπόλοιπη 

επιφάνεια του γαντιού) η άλλη τεχνική προδιαγραφή για μη αναδίπλωση του γαντιού.  Να 
προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (Νο 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε 

μέγεθος,  Να είναι προπουδραρισμένα με βιοαπορροφήσιμο άμυλο (όχι πυρητικό μαγνήσιο). 
Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με 5ετή διάρκεια 

αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.  Τα προσφερόμενα γάντια να είναι πιστοποιημένα 
από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο 

έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση στη 
συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του 

κοινοποιημένου οργανισμού.  Να αναγράφουν στη συσκευασία την ημερομηνία παραγωγής, 
τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης, τον αριθμό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοσταίου 
κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη σήμανση CE με τον αριθμό 

του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.  Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή 
ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη 

θήκη).  Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το 
εργοστάσιο παραγωγής των γαντιών και τον τόπο εγκατάστασής του.  Να πληρούν τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής , ΕΝ 455-2 ως προς την 
αντοχή και τις διαστάσεις και ΕΝ 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή τo πρότυπo ΕΝ 420. Κάθε 
παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των 

απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων. 

02070005 ΒΑΜΒΑΚΟΛΑΒΙΔΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΜ. 100 9,96 996 0,24 1235,04 

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. 
• Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο 

πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.• Τελικό φινίρισμα εργαλείων ματ. 
2. Τα εργαλεία να φέρουν :• Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με τον τρέχοντα επίσημο 

κατάλογο εργαλείων του ιδίου εργοστασίου. • Το εργοστάσιο κατασκευής. 
• Τον αριθμό σειράς (serial number) • Σήμανση CE MARK. 

Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί των δειγμάτων επί ποινής απόρριψης. 
3. Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος του εργοστασίου. 

4. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα 
είδη, με μέγιστη απόκλιση (+,-) 1-2cm (περίπου 10%), διότι τα εργαλεία αφορούν 

παιδιατρικούς ασθενείς. 
5. Να δίνεται εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. Να κατατεθεί ανάλυση της εγγύησης του 

προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου. 
6. Να υπάρχει δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων στην χώρα 

μας, με αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης. 
7. Δείγματα , Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις 

κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων και να φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Έλεγχος δειγμάτων, • Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμά τους. Ατέλειες και 

«κοφτερά» σημεία στο φινίρισμα, αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού.  
• Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για την σταθερή σύλληψη των βελονών συρραφής 
(δεν πρέπει να επιτρέπεται η στροφή της βελόνας). • Τα ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις 

κοπτικές τους ικανότητες. • Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο 
ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή της τελικής επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02100018 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ 14cm 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΜ. 50 8,4 420 0,24 520,8 

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. • Να κατατεθεί πιστοποιητικό 
ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκοπρωτότυπο ή επίσημα 
επικυρωμένο.• Τελικό φινίρισμα εργαλείων ματ.   2. Τα εργαλεία να φέρουν :• 
Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με τον τρέχοντα επίσημο κατάλογο εργαλείων 
του ιδίου εργοστασίου. • Το εργοστάσιο κατασκευής.• Τον αριθμό σειράς 

(serial number) • Σήμανση CE MARK. Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί των 
δειγμάτων επί ποινής απόρριψης. 3. Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος 

του εργοστασίου.4. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των 
αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση (+,-) 1-2cm 

(περίπου 10%), διότι τα εργαλεία αφορούν παιδιατρικούς ασθενείς.5. Να 
δίνεται εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. Να κατατεθεί ανάλυση της εγγύησης του 
προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου.6. Να υπάρχει δυνατότητα της 

εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων στην χώρα μας, με 
αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης.7. Δείγματα , Να 
κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις 

κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων και να φέρουν όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Έλεγχος δειγμάτων, • Θα αξιολογηθούν για 
το φινίρισμά τους. Ατέλειες και «κοφτερά» σημεία στο φινίρισμα, αποτελούν 
κριτήρια αποκλεισμού. • Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για την σταθερή 
σύλληψη των βελονών συρραφής (δεν πρέπει να επιτρέπεται η στροφή της 
βελόνας). • Τα ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες. • 
Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε 
να διαπιστωθεί η αντοχή της τελικής επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων  .  

02100036 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  ΛΑΒΙΔΑ  ΜΕ 
ΑΜΒΛΥ ΑΚΡΟ 14cm 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΜ. 30 2,38 71,4 0,24 88,536 

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.• Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του 
μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.• Τελικό 

φινίρισμα εργαλείων ματ.2. Τα εργαλεία να φέρουν : Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με τον 
τρέχοντα επίσημο κατάλογο εργαλείων του ιδίου εργοστασίου. • Το εργοστάσιο κατασκευής.• 
Τον αριθμό σειράς (serial number) • Σήμανση CE MARK.Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί 

των δειγμάτων επί ποινής απόρριψης.3. Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος του 
εργοστασίου.4. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των αιτούμενων ειδών με τα 
προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση (+,-) 1-2cm (περίπου 10%), διότι τα εργαλεία 

αφορούν παιδιατρικούς ασθενείς.5. Να δίνεται εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. Να κατατεθεί 
ανάλυση της εγγύησης του προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου.6. Να υπάρχει 
δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων στην χώραμας, με 

αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης.7. Δείγματα , Να κατατεθούν με την 
προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων 
και να φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Έλεγχος δειγμάτων, • Θα 

αξιολογηθούν για το φινίρισμά τους. Ατέλειες και «κοφτερά» σημεία στο φινίρισμα, 
αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού. • Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για την σταθερή 
σύλληψη των βελονών συρραφής(δεν πρέπει να επιτρέπεται η στροφή της βελόνας). • Τα 

ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες. • Τουλάχιστον ένα εκ των 
δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή της τελικής 

επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων 

02100041 ΛΑΒΙΔΕΣ (MOSQUITOS) 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΜ. 65 6,6 429 0,24 531,96 

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.• Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από 
τον κατασκευαστικό οίκοπρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.• Τελικό φινίρισμα εργαλείων ματ.2. Τα 
εργαλεία να φέρουν :• Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με τον τρέχοντα επίσημο κατάλογο εργαλείων 
του ιδίου εργοστασίου. • Το εργοστάσιο κατασκευής.• Τον αριθμό σειράς (serial number) • Σήμανση CE 

MARK.Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και επί των δειγμάτων επί ποινής απόρριψης.3. Να κατατεθεί ο 
πρωτότυπος κατάλογος του εργοστασίου.4. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των αιτούμενων 

ειδών με τα προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση (+,-) 1-2cm (περίπου 10%), διότι τα εργαλεία 
αφορούν παιδιατρικούς ασθενείς.5. Να δίνεται εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. Να κατατεθεί ανάλυση της 
εγγύησης του προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου.6. Να υπάρχει δυνατότητα της εταιρείας για 

άμεση συντήρηση των εργαλείων στην χώρα μας, με αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής 
απόρριψης.7. Δείγματα , Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις 

κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων και να φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Έλεγχος δειγμάτων, • Θα αξιολογηθούν για το φινίρισμά τους. Ατέλειες και «κοφτερά» 
σημεία στο φινίρισμα, αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού. • Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για την 
σταθερή σύλληψη των βελονών συρραφής(δεν πρέπει να επιτρέπεται η στροφή της βελόνας). • Τα 
ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες. •Τουλάχιστον ένα εκ των δειγμάτων θα 
δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή της τελικής επεξεργασίας παθητικών 

στρωμάτων 
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02100045 ΨΑΛΙΔΙ ΧΕΙΡ/ΚΟ ΕΥΘΥ 14CM 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΜ. 50 8,4 420 0,24 520,8 

1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.• Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του 
μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο.• Τελικό 

φινίρισμα εργαλείων ματ.2. Τα εργαλεία να φέρουν :• Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με τον 
τρέχοντα επίσημο κατάλογο εργαλείων του ιδίου εργοστασίου. • Το εργοστάσιο κατασκευής. 
• Τον αριθμό σειράς (serial number) • Σήμανση CE MARK.Τα ανωτέρω στοιχεία να είναι και 
επί των δειγμάτων επί ποινής απόρριψης. 3. Να κατατεθεί ο πρωτότυπος κατάλογος του 
εργοστασίου. 4. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μεγεθών των αιτούμενων ειδών με τα 
προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση (+,-) 1-2cm (περίπου 10%), διότι τα εργαλεία 

αφορούν παιδιατρικούς ασθενείς. 5. Να δίνεται εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον. Να κατατεθεί 
ανάλυση της εγγύησης του προμηθευτή και του ίδιου του εργοστασίου.6. Να υπάρχει 
δυνατότητα της εταιρείας για άμεση συντήρηση των εργαλείων στην χώρα μας, με 

αποδεδειγμένη τεχνική υπηρεσία επί ποινής απόρριψης.7. Δείγματα , Να κατατεθούν με την 
προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων 
και να φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Έλεγχος δειγμάτων, • Θα 

αξιολογηθούν για το φινίρισμά τους. Ατέλειες και «κοφτερά» σημεία στο φινίρισμα, 
αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού. • Τα βελονοκάτοχα θα δοκιμαστούν για την σταθερή 

σύλληψη των βελονών συρραφής (δεν πρέπει να επιτρέπεται η στροφή της βελόνας). • Τα 
ψαλίδια θα δοκιμαστούν για τις κοπτικές τους ικανότητες. • Τουλάχιστον ένα εκ των 

δειγμάτων θα δοκιμαστεί στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή της τελικής 
επεξεργασίας παθητικών στρωμάτων 

02060002 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY 
N.16 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 1000 0,38 380 0,13 429,4 

Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 
15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το 
τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να 
έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται 

ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι 
χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα 

του να είναι ασφαλείας. No 12 – 2 

02060003 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY 
N.18 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 1000 0,38 380 0,13 429,4 

Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 
15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το 
τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να 
έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται 

ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι 
χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα 

του να είναι ασφαλείας. No 12 – 2 

02060004 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY 2WAY 
N.20 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 1000 0,38 380 0,13 429,4 

Καθετήρες Folley 2 way, από LATEX, με δυνατότητα παραμονής στον ασθενή 
15 - 20 ημέρες (αποδεδειγμένο από μελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το 
τοίχωμά τους να είναι τέτοιο ώστε να μη συμπίπτει κατά τη χρήση τους. Να 
έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται 

ο τραυματισμός κατά τον καθετηριασμό. Ο υδροθάλαμος να είναι 
χωρητικότητας 5-15ml, ενισχυμένος, να φουσκώνει συμμετρικά και η βαλβίδα 

του να είναι ασφαλείας. No 12 – 2 

02060006 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N.18 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 
ΤΕΜ. 200 0,22 44 0,13 49,72 

Καθετήρες κύστης τύπου ΤΙΕΜΜΑΝ. Στο πρόσθιο άκρο τους να είναι από 
στρογγυλεμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν. Να 

έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση. Να είναι 
αποστειρωμένες και η αποστείρωση να ισχύει για πέντε χρόνια. Το άκρο του 
να είναι μη τραυματικό. Να έχει μήκος 40cm. Η υποδοχή να είναι κατάλληλη 

για όλες τις συνδέσεις. Να φέρει τη σήμανση CE. 

02060008 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ TIEMAN N.16 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 
ΤΕΜ. 200 0,22 44 0,13 49,72 

Καθετήρες κύστης τύπου ΤΙΕΜΜΑΝ. Στο πρόσθιο άκρο τους να είναι από 
στρογγυλεμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν. Να 

έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση. Να είναι 
αποστειρωμένες και η αποστείρωση να ισχύει για πέντε χρόνια. Το άκρο του 
να είναι μη τραυματικό. Να έχει μήκος 40cm. Η υποδοχή να είναι κατάλληλη 

για όλες τις συνδέσεις. Να φέρει τη σήμανση CE. 
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02060170 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN 
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ) 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 1000 0,15 150 0,13 169,5 

Καθετήρες LEVIN, από PVC, με αριθμημένες  υποδιαιρέσεις, κλειστού 
στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125 cm, 

ακτινοσκιεροί,  
μιας χρήσεως, διαφόρων μεγεθών. 

02060179 
ΝΥΣΤΕΡΙΑ  ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΒΗ Νο 12 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 10000 0,03 300 0,24 372 
Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, 

αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα. 

02060283 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 10 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 100 0,12 12 0,13 13,56 
Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού 
άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. 

Κωνικό ακροφύσιο με καπάκι στο κέντρο Μήκος : 35-57cm. 

02060284 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ18 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 100 0,12 12 0,13 13,56 
Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού 
άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. 

Κωνικό ακροφύσιο με καπάκι στο κέντρο Μήκος : 35-57cm. 

02060285 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 8 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 100 0,12 12 0,13 13,56 
Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού 
άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. 

Κωνικό ακροφύσιο με καπάκι στο κέντρο Μήκος : 35-57cm. 

02060291 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΝ 14 Fr-ΜΗΚΟΣ:65 
CM -ΔΙΑΜΕΤ. 4,6 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 80 2,16 172,8 0,24 214,272 

ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΝΟΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΉ. Πλαστικοί εύκαμπτοι. Να 

έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.Από κράμα αλουμινίου επενδεδυμένο από 
πλαστικό 

02060294 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 16 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 150 0,154 23,1 0,13 26,103 
Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού 
άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. 

Κωνικό ακροφύσιο με καπάκι στο κέντρο Μήκος : 35-57cm. 

02060297 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 14 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 150 
1,17 

 
175,5 0,13 198,315 

Καθετήρες αναρρόφησης με βαλβίδα ρυθμιζόμενης αναρρόφησης, ανοικτού 
άκρου, με σύστημα πολλαπλών οπών. Από PVC, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. 

Κωνικό ακροφύσιο με καπάκι στο κέντρο Μήκος : 35-57cm. 
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02090058 
ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ Νο 2/0 
ΜΕ ΒΕΛ. ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 1000 0,47 470 0,13 531,1 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί 

νόμιμα στο έδαφος ενός από ταΚράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη 
σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της 

Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των 
ζητούμενων ραμμάτων πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο 

τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που 
χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική σύσταση του υλικού 
κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 

περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η 
διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της 
βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός 
κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου. f) Η ένδειξη 

«στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής 
παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος (σημ. 

τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών 
συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός 

της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες 
δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την 
έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής (ή 

άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) 
θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.5. Στα 

ζητούμενα ατραυματικά ράμματα (ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να 
είναιτρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του 
νήματος γίνεταιμε είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και 

μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 
άκρο ανοικτού τύπου (βελόνεςστις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται 
με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενουπεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται 

αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 

02100001 
ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΜΕΤΑΛ. 
ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 100 3,3 330 0,24 409,2 Εξωλκείς αφαίρεσης κλιπ δέρματος αποστειρωμένος μίας χρήσεως 

02100005 
ΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΞΑ  ΝΟ 3/0 
ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,22 660 0,13 745,8 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου. f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 

(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 
οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 

βελόνης και μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 
άκρο ανοικτού τύπου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενουπεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 
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02100006 
ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ  ΝΟ 
3/0  ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 19 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,33 990 0,13 1118,7 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα  
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου.f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 

(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 
οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 

βελόνης και μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 
άκρο ανοικτού τύπου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

02100007 
ΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΞΑ  ΝΟ 3/0 
ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 16 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,22 660 0,13 745,8 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου.f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 

(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 
οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 

βελόνης και μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 
άκρο ανοικτού τύπου (βελόνεςστις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενουπεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 
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02100008 
ΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΞΑ  ΝΟ  4/0  
ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,22 660 0,13 745,8 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου. f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 

(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 
οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 

βελόνης και μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 
άκρο ανοικτού τύπου (βελόνεςστις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

02100010 
ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ  ΝΟ  
3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ  26 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,34 1020 0,13 1152,6 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου. f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 

(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 
οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 

βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 
άκρο ανοικτού τύπου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 
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02100011 
ΡΑΜΜΑ ΠΟΛ/ΛΕΝΙΟ  ΝΟ 
4/0  ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 26 ΧΛΣΤ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,36 1080 0,13 1220,4 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου. f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία. 5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 
(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 

οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 
βελόνης και μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 

άκρο ανοικτού τύπου (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

02100014 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΑ 2/0 ΜΕ 
ΒΕΛΟΝΗ 26mm 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 3000 0,41 1230 0,13 1389,9 

Τα ζητούμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο 
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα  
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. Τα ζητούμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με 

τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των ζητούμενων ραμμάτων 
πρέπει να  αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: a) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. b) Η χημική 
σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. c) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, 
περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος. d) Η διάμετρος και το 
μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. e) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο 
τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα 
περιφέρειας κύκλου.f) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της 

κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος 
(σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που 
προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 4. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των 

βελονών τριγωνικής διατομής (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες) δεν αποτελεί κριτήριο 
αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής 
(ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες) θεωρούνται 
όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία. 5. Στα ζητούμενα ατραυματικά ράμματα 
(ράμματα με βελόνη) οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου (βελόνες στις 

οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται  με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της 
βελόνης και μηχανική σύσφιξη).Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο 

άκρο ανοικτού τύπου (βελόνεςστις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενουπεπλατυσμένου άκρου) δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 
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Κωδικός 
Είδους 

Περιγραφή Είδους 
Κατηγορία 

Ομάδας 
Μονάδα 

Μετρήσης 
Ετήσια 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία χωρίς ΦΠΑ 

Ετήσια 
Καθαρή Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Ετήσια Καθαρή 

αξία με ΦΠΑ 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

02100037 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΜΕ CUFF ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 100 0,54 54 0,13 61,02 

Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό που να είναι  
τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
διάφανου και το υλικό κατασκευής να είναι σιλικοναρισμένο PVC ή σιλικόνη. 
Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.Nα αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για 
ευκρινή έλεγχο.Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη 

διασωλήνωση, αλλά, ο σωλήνας να μαλακώνει και αποκτά το απόλυτο 
ανατομικό σχήμα του ασθενούς.Το CUFF να είναι κατασκευασμένο από υλικό, 

που αφενός δεν θράυεταικαι αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία ώστε να 
παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού 

κύκλου.Το  CUFFνα ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο 
έλεγχο της πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής,Να έχουν CUFF που να 

απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να γεμίζει και να έχει πολύ μικρή 
επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας ώστε να είναι ατραυματικό 

02100039 
ΝΥΣΤΕΡΙΑ Χ/ΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Ν.10 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ 

ΤΕΜ. 10000 0,03 300 0,24 372 
Λεπίδες χειρουργικές απλές χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, 

αποστειρωμένες σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 414.152,7000€  498.711,7670€  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης 

 

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές 

παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική 

Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

α/α Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

1    

2    

…    

 

Ημερομηνία  

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

[υπογραφή]                                                              

 

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  

α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,  

β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το 

οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,  

γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης 

της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,  

δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην 

υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά 

την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.  
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ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI – Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών 

 

Πίνακας Τεχνικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών όπου δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία επί των 

προσφερομένων ειδών. 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7 Στήλη 8 Στήλη 9 Στήλη 10 Στήλη 11 Στήλη 12 Στήλη 13 

Κωδικός 

Είδους 

Διακήρυξης 

Περιγραφή 

Είδους 

Διακήρυξης 

Οικονομικός 

Φορέας 

Τεχνικά Στοιχεία 

Προσφερόμενου 

Είδους 

Εμπορικός 

Κωδικός 

Οίκος 

Κατασκευής 

– Χώρα 

Προέλευσης 

Χώρα 

Προέλευσης 

Πιστοποιητικό 

Α. 

Πιστοποιητικό 

Β 

Πιστοποιητικό 

Γ. 

Πιστοποιητικό 

Δ. 

Πιστοποιητικό 

Ε. 

Πιστοποιητικό 

ΣΤ. 

             

             

             

 

Ημερομηνία  

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

[υπογραφή]                                                              

 

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  

α. στη στήλη «1» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός είδους της διακήρυξης. 

β. στη στήλη «2» θα πρέπει να αναφέρεται η περιγραφή του είδους της διακήρυξης.  

γ. στη στήλη «3» θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα 

--δ. στη στήλη «4» θα πρέπει να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. 

ε. στη στήλη «5» θα πρέπει να αναφέρεται ο εμπορικός κωδικός του προσφερόμενου είδους. 

στ. Στη στήλη «6» θα πρέπει να αναφέρεται ο οίκος κατασκευής του προσφερόμενου είδους. 

ζ. Στη στήλη «7» θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του προσφερόμενου είδους. 

22PROC011158776 2022-08-30



3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας 

Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των Ορίων προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων 15/2022  Σελίδα 109 από 132 

η. Στη στήλη «8». Πιστοποιητικό Α: Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή μεταγενέστερο ή ισοδύναμο (εφόσον ο οικονομικός φορέας 

είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι ισοδύναμο) του κατασκευαστικού οίκου και 

ειδικότερα η Αρχή Έκδοσης, ο Αριθμός Πιστοποιητικού και η Ημερομηνία Λήξης. 

θ. Στη στήλη «9». Πιστοποιητικό Β: Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή μεταγενέστερο ή ισοδύναμο (εφόσον ο οικονομικός φορέας 

είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι ισοδύναμο) του οικονομικού φορέα και 

ειδικότερα η Αρχή Έκδοσης, ο Αριθμός Πιστοποιητικού και η Ημερομηνία Λήξης. 

ι. Στη στήλη «10». Πιστοποιητικό Γ: Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης κατά ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή 

μεταγενέστερο ή ισοδύναμο (εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που 

προσφέρει είναι ισοδύναμο) και ειδικότερα η Αρχή Έκδοσης, ο Αριθμός Πιστοποιητικού και η 

Ημερομηνία Λήξης. 

ια. Στη στήλη «11». Πιστοποιητικό Δ: Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οικονομικού φορέα με τις απαιτήσεις της 

Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ. 8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/β΄/16.01.2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και ειδικότερα η 

Αρχή Έκδοσης, ο Αριθμός Πιστοποιητικού και η Ημερομηνία Λήξης. 

ιβ. Στη στήλη «12». Πιστοποιητικό Ε: Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) ή 

μεταγενέστερο ή ισοδύναμο (εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που 

προσφέρει είναι ισοδύναμο) και ειδικότερα η Αρχή Έκδοσης, ο Αριθμός Πιστοποιητικού και η 

Ημερομηνία Λήξης 

ιγ. Στη στήλη «13». Πιστοποιητικό Στ: Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία της σήμανσης κατά CE Mark 

(εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι ισοδύναμο) 

και ειδικότερα η Αρχή Έκδοσης, ο Αριθμός Πιστοποιητικού και η Ημερομηνία Λήξης 

ιδ. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων 

 

Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων Προσφερόμενων Ειδών όπου δίνονται τα αναλυτικά στοιχεία επί των 

προσφερομένων ειδών. 

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7 Στήλη 8 

Κωδικός Είδους 

Διακήρυξης 

Περιγραφή 

Είδους 

Διακήρυξης 

Οικονομικός 

Φορέας 

Εμπορικός 

Κωδικός  

Κωδικός 

REF 

Κωδικός 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών 

Τιμή 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών 

Τιμή 

Προσφερόμενου 

Είδους 

        

        

 

Ημερομηνία  

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

[υπογραφή]                                                              

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  

α. στη στήλη «1» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός είδους της διακήρυξης. 

β. στη στήλη «2» θα πρέπει να αναφέρεται η περιγραφή του είδους της διακήρυξης.  

γ. στη στήλη «3» θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα 

δ. στη στήλη «4» θα πρέπει να αναφέρεται ο εμπορικός κωδικός του προσφερόμενου είδους. 

ε. στη στήλη «5» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός REF του προσφερόμενου είδους. 

στ. Στη στήλη «6» θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών όπου εντάσσεται το 

προσφερόμενο είδος. 

ζ. Στη στήλη «7». θα πρέπει να αναφέρεται η τιμή του κωδικού Παρατηρητηρίου Τιμών όπου 

εντάσσεται το προσφερόμενο είδος  

η. Στη στήλη «8». Θα πρέπει να αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης της 

διακήρυξης. 

θ. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα        ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)       

 

     Ημερομηνία έκδοσης…………… 

     ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

 

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

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ 

της εταιρείας………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη με 

αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ……………………………… (αρ. 

διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

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

χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα        ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………    Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και 

Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

………………………………………              για την προμήθεια ………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

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

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

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………….. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………….. 

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

H 3ηΔ.Υ.Πε Μακεδονίας που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον Δρ. Μπογιατζίδη Παναγιώτη, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. , έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., 

…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «Προμηθευτής», 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 

Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 

…………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του 

παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. Την υπ΄αριθμ. ………………………προσφορά του Αναδόχου 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
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Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα 

έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου όπως 

απεικονίζονται στον πίνακα ειδών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ……..Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει 

τον Κ.Α.Ε. 1311.01. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 

…………………………………………………………………………. για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. καταχώρησης  στο μητρώο 

δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. .  

Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους 

κατά ποσότητες και προϋπολογισμό η οποία μπορεί να παραταθεί επιπλέον έως και έξι (6) μήνες έως την 

εξάντληση των ποσοτήτων 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

a. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α’(και  του ν. 4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

b. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για 

να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και 

τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ   
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όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που 

επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

c. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 

υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..% 

5.2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και έπειτα 

από τον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων. 

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  συμβατικών υλικών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-

2009 Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,1 %, Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 

και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 

20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 ποσοστό 0,02%, υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016). 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%. 
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 6 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

6.1. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την διαβίβαση της 

αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών θα 

γίνει στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.  

6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα  με το άρθρο 6.1. 

της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού 

ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2  της Διακήρυξης.   

6.3. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους 

ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον 

Ανάδοχο  που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.   

6.4. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης  

6.5. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

6.6. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.  

6.7. Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας 

σύμβασης και των άρθρων  6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα  σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
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καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται 

στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 7 

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την 

τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 

7.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 

7.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-202… εγγυητική επιστολή τ… 

……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της 

συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-

202…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.  

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

μεταξύ των συμβαλλομένων.  

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής πρέπει να 

παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 

επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του υλικού. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της 

διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 9 
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Υπεργολαβία 

9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

9.2. Ο Ανάδοχος με έγγραφό του και σύμφωνα με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την 

Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας 

τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο 

θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 

Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 

9.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 

να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 

αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.  

Άρθρο 10 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου –Κυρώσεις 

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 

την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 

σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός   που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 

Διακήρυξης. 
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10.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της 

Διακήρυξης. 

10.3.  Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που 

προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν 

προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

Άρθρο 11 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 

Διακήρυξης. 

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 12 

Ανωτέρα Βία 

22PROC011158776 2022-08-30



3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας 

Διακήρυξη Ανοικτού Άνω των Ορίων προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων 15/2022  Σελίδα 120 από 132 

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 

τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

Άρθρο 13 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα 

αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Άρθρο 14 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

Άρθρο 15 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

15.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 

6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει 

τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται 

στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 

το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 

Διακήρυξης.  
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Άρθρο 16 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / 

GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 

επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 

που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 

εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 

χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπαή παρόχους 

υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 

οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  

αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 

επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 

γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 

(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 

εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 

εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
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Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 

Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφήςή 

και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 

τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 

4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 

επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 

καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 

υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 

επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 

του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 

δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 

πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
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επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 

μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 

τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 

επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 

ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

Άρθρο 17 

Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

 (Υπογραφή)  (Υπογραφή)   
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 

δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 

ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 

στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 

και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 

ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 

σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 

σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 

αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 

για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 

οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 

οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 

παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 

σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 

παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
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ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 

νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 

θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 

(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 

επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 

μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 

ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  

για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 

ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 

πρόσωπα) από τον  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης της Προσφοράς με τους όρους της Διακήρυξης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον Ανοιχτό Άνω των Ορίων διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 15/2022 και αντικείμενο την προμήθεια  

ιατρικών αναλωσίμων- CPV 33140000-3 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με ατομική μου ευθύνη και 

γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.   

 Τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

 όλα τα μέρη των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 

 oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως 

αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει. 

 

 

Ημερομηνία:        

 

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ – ΕΕΕΣ 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

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

 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (e- ΕΕΕΣ)  

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΕΕΣ)εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 

79του ν. 4412/2016 (βλέπε ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), κατ' αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Το ΕΕΕΣ συνίσταται σε υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί 

προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 79, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Άνω των Ορίων. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί πρότυπο έγγραφο σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από 

τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι τουν.4412/2016, των 

οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων 

(α), (β) και (γ) του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και ανώτερη των 20.000€, μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

Τo ΕΕΕΣ συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, 

αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Κατά συνέπεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται 

από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος 

παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του 

ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε Κράτος- Μέλος της 

ένωσης.  

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στον φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» -πέραν του ΕΕΕΣ- ένα ή περισσότερα από τα σχετικά 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και 
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αποκλεισμού του προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγxει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην 

παρούσα φάση. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) 

από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Το e ΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από 

το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)στο URL: 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/) μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint. 

 

2. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία PromitheusESPDint του ΕΣΗΔΗΣ; 

Από τις 2-5-2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 

PromitheusESPDint(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΕΕΕΣ). 

Η υπηρεσία PromitheusESPDint του ΕΣΗΔΗΣ επιτρέπει: 

 στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας 

τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

 στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνεικαι να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία 

PromitheusESPDint από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

 

3. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που 

διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣόπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε 

στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf 

(Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του ν.4412/16 και την 

διακήρυξη. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία PromitheusESPDint του ΕΣΗΔΗΣ και να παράξουν την απάντηση τους σε 
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μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία e ΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».  

Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, 

εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της 

εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η 

λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. 

GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. Cute PDF. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, 

οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

https://espdint.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, συμπληρώνοντας με 

ευθύνη τους όλα τα δεδομένα και τις σχετικές απαντήσεις που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν 

ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

 

4. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες: 

 Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα.Έχουν συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Μέρος ΙΙ.Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον 

Οικονομικό Φορέα. 

 Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού. 

-Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 

57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις 

αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, 

ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα 

εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού). Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα. 

- Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση 

τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης 

υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να 
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αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία 

ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση 

δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική. Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα. 

-Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να 

αποκλείονται οικονομικοί φορείς τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις 

αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 

1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να 

αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να ζητηθεί από το οικείο κράτος 

μέλος να το πράξουν). Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα. 

-Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 

μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον 

Οικονομικό Φορέα.  

 Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. 

-Α: Καταλληλότητα. Απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων ως προς το επαγγελματικό και εμπορικό 

μητρώο. 

-Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως προς τους κύκλους 

εργασιών θα δηλωθούν για τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη, ήτοι μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέα είναι νεοσύστατος οφείλει να συμπληρώσει το πεδίο Σύσταση 

Οικονομικού Φορέα. 

-Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων: 

o Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου 

o Ποσοστό υπεργολαβίας 

o Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την πιστοποίηση 

γνησιότητας 

o Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με πιστοποίηση 

γνησιότητας 

o Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες 

ελέγχου της ποιότητας 

-Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Απαιτείται η 

συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα. 

 Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων. Δεν 
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απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα. 

 Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.Απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τον Οικονομικό Φορέα. 
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