
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
              «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 
Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Ν. Χαραλαμπίδου 

: 2313 312284, Fax 2310 830359 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  33/2018  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.199,00 € 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  Ή  38.686,76 € ΜΕ Φ.Π.Α 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 18-4-2018 

Ημέρα : Τετάρτη 

Ώρα: 10:00 π.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία : 18-4-2018 

Ημέρα : Τετάρτη 

Ώρα: 13:00 μ.μ 



ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 

Γραφείο Προμηθειών 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV: 33162200-5 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL522 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 31.199,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 38.686,76  € 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 3-4-2018 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) 

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 

1.  Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

2.  Του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), «Προμήθειες Νοσοκομείων και 

λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 



σήμερα. 

3.  Του Ν. 3329/2005  (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3527/2007 (κεφάλαιο Β΄, τρίτο άρθρο) και ισχύει σήμερα. 

4.  Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 

5.  Του Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και 

την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 

Υπουργείου Ανάπτυξης.» 

6.  Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 

141/Α΄/17.8.2010) 

7.  Του ΠΔ 80/2016  «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» 

8.  Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 

υγείας και άλλες διατάξεις». 

9.  Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3  

10.  Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών 

(περί νομιμοποίησης δαπανών)  

11.  Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 

άλλες διατάξεις 

12.  Του Ν. 4320/ 2015 (ΦΕΚ  Α΄ 29/19-3-2015 ) Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.  

13.  Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 



Προμηθειών και Υπηρεσιών 

14.  Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204/19-7-1974) 

 

 

Τις Αποφάσεις και έγγραφα:  

1.  Την απόφαση της 4ης/28-2-2018, έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 84ο (ΑΔΑ: Ω4ΖΟ469067-Γ30) σχετικά με 

την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για προμήθεια του είδους «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 31.199,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 38.686,76 € με το Φ.Π.Α 

2.  Την υπ’ αριθμ. 1215/13-03-2018 (ΑΔΑ: Ω2822469067-3ΘΡ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης που βαρύνει τον  ΚΑΕ 1311 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

 Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια είδους 

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

31.199,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%.  

 

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18-04-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, Γραφείο Προμηθειών, από 

την αρμόδια επιτροπή. 



 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα 

πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο 

Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, (ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Τμήμα Προμηθειών, 

Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 2313-312284, fax: 2310 830359, αρμόδια υπάλληλος: 

Χαραλαμπίδου Ναυσικά), μέχρι την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

(με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται) επί ποινή 

απόρριψης. 

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην 

Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με 

σχετική εξουσιοδότηση. 

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες 

ή αλλοδαποί. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

      α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

  β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 



που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα των αιτούμενων προμηθειών 

και διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 

εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 

4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα 

σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις: 

 α) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την 

προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 Α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 79, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ε' 

 Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στην ΤΕΥΔ μόνο τα: Μέρος ΙΙ (εκτός από το 

Δ), Μέρος ΙΙΙ (εκτός από το Δ), Μέρος IV (μόνο την παράγραφο α: Γενική ένδειξη 

για όλα τα κριτήρια επιλογής) και μέρος VI. 

  Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση 



του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η 

απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους (το σύνολο αυτών) ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον 

διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο 

για τον σκοπό αυτό. 

Για την εξακρίβωση της νομιμότητας εκπροσώπησης των εταιρειών που 

διαθέτουν μορφή νομικού προσώπου να κατατεθούν: 

 Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης 

παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν 

επιπρόσθετα: 

i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, 

ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο 

ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.), 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί 

στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι 

τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο 

οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε 

όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί 

η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την 

καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

 Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο με την οποία θα δηλώνεται:  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας  διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη 

γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 



 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 Η τιμή  του προσφερόμενου είδους δεν υπερβαίνει ή είναι ίση με την τιμή 

που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Υπηρεσιών της ΕΠΥ όπως αυτό ισχύει 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.  

 Γ) Υπεύθυνη δήλωση παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών. 

 Δ) Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Να κατατεθεί στον 

φάκελο της τεχνικής προσφοράς, αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς 

οικονομικά στοιχεία (να μην αναγραφεί τιμή). Το αντίγραφο της οικονομικής 

προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής 

προσφοράς δεν θα πρέπει να έχουν καμία διαφοροποίηση επί του κειμένου. 

Επισημαίνεται ότι: 

  Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, 

σύμφωνα με το Ν. 4250/26-3-2014. 

 Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική 

και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό 

γραφείο ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5-10-1961, που κυρώθηκε με 

το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν. 4250/26-3-2014 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, 

άλλως επιφέρουν κυρώσεις. 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 

λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 



 

β) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

 Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 

απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των 

οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.  

γ) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

 Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των 

οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως 

εξής: 

 Η προσφερόμενη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή του διαγωνισμού που 

συμμετέχει ο προσφέρων πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. 

 Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι 

φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) 

εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

 Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή αποκλεισμού 

δεν πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως.  

 ·Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

 ·Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο 

οποίο υπάγονται η αιτούμενη προμήθεια και θα βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 ·Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την 

ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 

τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του 

προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προσφέρει βάσει των τιμών 



της προσφοράς του μέχρι την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών του 

υπηρεσιών. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της 

διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή.  

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

υποψήφιοι προμηθευτές  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την 

ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο προμηθευτή. 

            Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή  ο οποίος και 

οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία 

περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

  Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να 

σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

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. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 

πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34). 



 Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 

έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει 

αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες 

την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του 

άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 

προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο 

όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, 

είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 

εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, 

καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 

μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

 Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί 



υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την 

επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν. 4412/2016, η 

κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές 

θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον 

αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού). 

  Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.   

  Η αποσφράγιση των Δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών 

προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα. 

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν 

σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 



ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

  Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις 

νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ. 

  Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 

προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε 

σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016 : 

 Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 



προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,  

 Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

 Γ) αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή 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 εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν 

όλες τις ως άνω περιπτώσεις Α) – Γ) (όπως αυτά αναφέρονται και στις παραγράφους 

1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), 

τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 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.  

 Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 

75, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  

 Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 



 Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στην αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι 

δυνατό: 

 α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, 

 β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει 

παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. Εφόσον ο 

φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει 

να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία». 

 Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Το αντικείμενο του διαγωνισμού 

 Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου 

 Τα στοιχεία του αποστολέα 

 Το Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 

άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω 

τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν 

έφθασε έγκαιρα στο Νοσοκομείο, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να 

έχει αποσφραγισθεί. 



 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Η κατακύρωση θα γίνει στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές 

είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 

διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016, ενώ σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική σύμβαση. 

 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός πέντε (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό 

ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (3) τουλάχιστον μήνα 

από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην 

προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά 

από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 

από το νόμο κυρώσεις. 

 Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο 

κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση 

ένστασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση 

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 



αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της 

σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής 

διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 Η σύμβαση με τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια τριών (3) 

μηνών.   

 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της 

σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση 

του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το αντικείμενο του 

διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχος δημόσιος ή 

ενοποιημένος διαγωνισμός από το Νοσοκομείο ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο 

προμηθευτής θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και το τελευταίο είδος που 

πρόσφερε στο Νοσοκομείο. 

 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  

132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη 

διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του 

Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του 

σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το 



ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9o  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 

επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την 

ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 

προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού 

β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ 

του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, 

καθώς και  

γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 του 

Ν.4412/2016. 



 Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 Ο προμηθευτής 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 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 

3 του Ν.3580/2007. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 

εισοδήματος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το λόγο αυτό. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

προμηθευτής. 



Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παρεχόμενα είδη ή/και τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων ειδών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ειδών ή/και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

ειδών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και 

στον προμηθευτή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 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 πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 



Άρθρο 11ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης), o προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις. 

 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν 

εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 

ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 

ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 . 

 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών 

Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις 

βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

 Ο προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων 



άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον 

προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από 

τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία 

στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για 

τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά 

τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον προμηθευτή. Αν 

το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό 

την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα 

στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του 

λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο προμηθευτής. 

 Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας 

βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν 

μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του 

Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου. 

 Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική 

ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν 

αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού 

και β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

 



ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

 Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και 

μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του 

προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την 

ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' 

αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή 

του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 

παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από 

την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., 

τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 

ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση Υπηρεσίας ή 

θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα 

επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις(Ν.4412/2016) Η εφαρμογή των διατάξεων 

αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που 

απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της 

λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών 

μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 

και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου. 



 

ΑΡΘΡΟ 15ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα, θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί 

προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν. 4412/2016). 

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

 

   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

1. Για την Κλινική των Μεταμοσχεύσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  1,5 mm, 6'', ΜΗΚΟΥΣ  150 mm 2 105,00 210,00 
 

260,40 
 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  1,5 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ  200 mm 2 117,00 234,00 
 

290,16 
 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  2 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ  200 mm 2 96,00 192,00 
 

238,08 
 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  2 mm, 9 1/2'', ΜΗΚΟΥΣ 240 mm 1 104,00 104,00 128,96 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 38 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ  85 mm 3 3/8'', ΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ  220mm 7 3/4'' 

1 342,00 342,00 424,08 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 54 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 99 mm 4'', ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  
270 mm 10 3/4'' 

1 382,00 382,00 473,68 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 75 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ  119 mm 4 3/4'', ΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ  280 mm 11'' 

1 382,00 382,00 473,68 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ  DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 32 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 68 mm 2 3/4'', ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
235 mm 9 1/4'' 

1 349,00 349,00 432,76 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ DE BAKEY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 
15 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ  65 mm, ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 225 mm 9'' 2 327,00 654,00 810,96 

ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM ΚΥΡΤΟ, 7'', 18 cm 1 29,00 29,00 35,96 
ΨΑΛΙΔΙ  METZENBAUM ΚΥΡΤΟ, 8'', 20 cm 1 29,00 29,00 35,96 
ΨΑΛΙΔΙ  ΓΩΝΙΩΔΕΣ  DE BAKEY 450, 180 mm 7'' 1 157,00 157,00 194,68 

ΨΑΛΙΔΙ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, ΔΙΑΜΑΝΤΕ  600, 8 3/4'', ΜΗΚΟΥΣ 220 mm 1 325,00 325,00 403,00 

ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 7 3/4'', ΜΗΚΟΥΣ 195 mm 1 90,00 90,00 111,60 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 8 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ  210 mm 1 115,00 115,00 142,60 
ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 8 3/4'', ΜΗΚΟΥΣ 220 mm 1 115,00 115,00 142,60 
ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 9'', ΜΗΚΟΥΣ 225 mm 1 115,00 115,00 142,60 
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ  ΔΙΑΜΑΝΤΕ DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 7'', 
ΜΗΚΟΥΣ  18 cm 2 112,00 224,00 277,76 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ  ΔΙΑΜΑΝΤΕ  DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 9'', 
ΜΗΚΟΥΣ  23 cm 2 120,00 240,00 297,60 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ COOLEY, 6 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ 16 cm 1 106,00 106,00 131,44 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 10 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ  26 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 210,00 210,00 260,40 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 10 1/2'', ΜΗΚΟΥΣ  27 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 210,00 210,00 260,40 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 12 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ 31 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 227,00 227,00 281,48 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 13'', ΜΗΚΟΥΣ 33 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 227,00 227,00 281,48 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 3 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ 8 cm, 
BULLDOG ΚΥΡΤΗ 2 99,00 198,00 245,52 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 4'', ΜΗΚΟΥΣ 10 cm, 
BULLDOG ΚΥΡΤΗ 2 99,00 198,00 245,52 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ  ROBERTS ΚΥΡΤΕΣ  8 3/4'', 22 cm 8 100,00 800,00 992,00 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,5 mm ΜΗΚΟΥΣ 145 mm 1 5,00 5,00 6,20 
ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2 mm ΜΗΚΟΥΣ  180 mm 2 10,00 20,00 24,80 
ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  22 cm 8 3/4'', 10 mm POOLE ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 1 40,00 40,00 49,60 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  22 cm 9'', 10 mm POOLE ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 2 40,00 80,00 99,20 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1 mm ΜΗΚΟΥΣ  180 mm 2 5,00 10,00 12,40 
     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   6.619,00 8.207,56 
 

2. Για την Ε΄ Χειρουργική Κλινική και την Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
  ΤΜΧ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ 1,5 mm, 6'', ΜΗΚΟΥΣ  150 mm 4 105,00  420,00  520,80 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ 1,5 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ  200 mm 4 117,00  468,00  580,32 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
  ΤΜΧ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  2 mm, 6'', ΜΗΚΟΥΣ 200 mm 2 96,00  192,00  238,08 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ 2 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ 250 mm 2 104,00  208,00  257,92 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 7'', ΜΗΚΟΥΣ 18 cm 4 120,00 480,00  595,20 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕ DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 9'', 
ΜΗΚΟΥΣ 23 cm 4 120,00 480,00  595,20 

ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM ΚΥΡΤΟ, 7'', 18 cm 15 29,00, 435,00  539,40 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,5 mm ΜΗΚΟΥΣ  145 mm 3 5,00 15,00  18,60 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ  ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2 mm ΜΗΚΟΥΣ  145 mm 3 5,00 15,00  18,60 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ GRASPER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ (ΜΕ ΛΑΒΕΣ) 6 70,00 420,00  520,80 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΕΙΣ (ΜΕ 
ΛΑΒΕΣ) 3 70,00 210,00  260,40 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΕΙΣ (ΜΕ 
ΛΑΒΕΣ) 3 70,00 210,00  260,40 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   3.553,00 4.405,72 

3. Για την Νευροχειρουργική Κλινική       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΜΙΚΡΟΨΑΛΙΔΙ BAYONET MΕ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΡΑ 1 200,00 200,00 248,00 

ΜΙΚΡΟΨΑΛΙΔΙ ΒΑΥΟΝΕΤ ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΑΚΡΑ 1 200,00 200,00 248,00 

ΜΙΚΡΟΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΑΚΜΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΕΠΑΝΩ 2 1.200,00 2.400,00 2.976,00 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
185 χιλ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4 Fr 1 450,00 450,00 558,00 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
185 χιλ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 Fr 1 450,00 450,00 558,00 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
185 χιλ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 Fr 1 450,00 450,00 558,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   4.150,00 5.146,00 



4. Για τη Β΄ και Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ KOGAN 24 cm*9 ½ ΄΄ - ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ 1 75,00 75,00 93,00 

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΑΒΥ-TICHLER 95-0614 – ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 180 mm 1 85,00 85,00 105,40 

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ HARTMANN 95-0661 – ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 210 mm 1 90,00 90,00 111,60 

ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ SCHRODER 95-860 30 cm*1,2΄΄ 
ΞΕΣΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ 6,8 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

2 30,00 60,00 74,40 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   310,00 384,40 

 

5. Για το ΩΡΛ Τμήμα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ 
Νο 5 
Νο 6 
Νο 4 

 
10 
10 
10 

 
12,00 
12,00 
12,00 

 
120,00 
120,00 
120,00 

 
148,80 
148,80 
148,80 

ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) WELL BLAKESLEY 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ) 4,2 mm 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ) 3,6 mm 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ) 4,8 mm 

1 
1 
1 

300,00 
300,00 
300,00 

300,00 
300,00 
300,00 

372,00 
372,00 
372,00 

ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΑ 13 cm 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ 
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 
5 
3 
3 

 
 

116,00 
108,00 
105,00 

 

 
580,00 
324,00 
315,00 

 
719,20 
401,76 
390,60 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΩΤΟΣ 
1*1,4 mm 8 cm 
1,2 *8 mm 8 cm 

 
3 
3 

 
253,00 
253,00 

 
759,00 
759,00 

 
941,16 
941,16 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΥΡΤΕΣ 4 45,00 180,00 223,20 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΩΤΟΣ 
2,5 mm 7 cm 
3 mm 11 cm 
3,5 mm 11 cm 
 

 
10 
10 
10 

 
25,00 
25,00 
25,00 

 
250,00 
250,00 
250,00 

 
310,00 
310,00 
310,00 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ 
7 Fr 2 mm 
9 Fr 3 mm 

 
5 
5 
 

36,00 
36,00 

180,00 
180,00 

223,20 
223,20 

ΛΑΒΙΔΕΣ MOSCHITOS 8 45,00 360,00 446,40 

ΚΑΤΟΠΤΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 20 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 24 mm 

 
10 
10 
5 
5 
 

 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

 
60,00 
60,00 
30,00 
30,00 

 
74,40 
74,40 
37,20 
37,20 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 6 24,00 144,00 178,56 

ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΑΡΥΓΓΑ 17 cm 
ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1 290,00 290,00 359,60 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ 
13 cm 
15 cm  

 
1 
1 
 

110,00 
120,00 

110,00 
120,00 

136,40 
148,80 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   6.491,00 8.048,84 

 

6. Για το Παιδοχειρουργικό Τμήμα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ HEGAN BANMGARTEUER 14 cm 2 23,00 46,00 57,04 

ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUN 14,5 cm 2 25,00 50,00 62,00 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ STAD 13 cm 4 7,00 28,00 34,72 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ STAD 13 cm 4 8,00 32,00 39,68 

 
 

ΑΓΓΕΙΟΛΑΒΙΔΕΣ HALSTED MASQUITO ΚΥΡΤΑ 14 cm 
 

10 23,00 230,00 285,20 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΑΓΓΕΙΟΛΑΒΙΔΕΣ HALSTED MASQUITO ΕΥΘΕΙΑ 14 cm 4 22,00 88,00 109,12 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   474,00 587,76 

 

7. Για το Οφθαλμολογικό Τμήμα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ 
KERSHNER ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΑ ΓΕΜΑΤΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

4 341,00 1.364,00 1.691,36 

ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ 
LIEBERMAN ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΑ ΓΕΜΑΤΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1 300,00 300,00 372,00 

ΨΑΛΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ VANNAS ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 8 cm (ΑΜΒΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑ) ΜΕ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

2 269,00 538,00 667,12 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   2.202,00 2.730,48 

8. Για τα εξωτερικά ιατρεία του Ουρολογικού Τμήματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 7 Fr 40 cm 4 425,00 1.700,00 2.108,00 

SET ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ 19 Fr 
ΣΩΛΗΝΑΣ 19 Fr 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ 
ΟΠΤΙΚΗ 0ο  
ΟΠΤΙΚΗ 30ο 
ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΛΗ 
ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ALBARRAN 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ STORZ   Ή WOLF  Ή  OLYMPUS ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

1 
1 
1 
1 
2 
2 

5.700,00 5.700,00 7.068,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   7.400,00 9.176,00 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας..........................  

Κατάστημα .........................  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)    Ημερομηνία έκδοσης  

ΕΥΡΩ.................................... 

Προς 

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

………………………………………………………………………………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο 

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 

…………………………………………………………………………………………………………………... με 

Α.Φ.Μ ....................... 

Διεύθυνση ...........................................................................για την καλή εκτέλεση 

από αυτήν των όρων της με αριθμό .....................................σύμβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας για την υπηρεσία λειτουργίας και παρακολούθησης του 

συστήματος επεξεργασίας των λυμάτων του Νοσοκομείου, (αρ.διακήρυξης 

34/2017) προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

   
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

Πληρ.: Ν. Χαραλαμπίδου 

: 2310 892232, Fax 2310 830359 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

ΣYΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ……………………………………….ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΟΥΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»  

        Θεσσαλονίκη  σήμερα   την…….   η του μήνα  ………………………., του έτους 2018  

ημέρα της εβδομάδος ……………………………….και στα γραφεία του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός 

μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που εκπροσωπείται νόμιμα 

από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου κα Βασιλική Παπαχριστοδούλου, και 

αφετέρου η εταιρεία ………………………………….. οδός …………………………………………………., 

Α.Φ.Μ………………….., Τ.Κ. ……………………………….,Τηλ.:………………………, fax : 

……………………………………… που εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την 

…………………………………………… 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1.  Την απόφαση της 4ης/28-2-2018, έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, θέμα 84ο (ΑΔΑ: Ω4ΖΟ469067-Γ30) σχετικά με 

την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για προμήθεια του είδους «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης 



δαπάνης 31.199,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 38.686,76 € με το Φ.Π.Α 

2. Την υπ’ αριθμ. 1215/13-03-2018 (ΑΔΑ: Ω2822469067-3ΘΡ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης που βαρύνει τον  ΚΑΕ 1311 

3. Τη με αριθμ. 33/2018 διακήρυξη του Νοσοκομείου 

4. Το από ……… Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού 

5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 

………………………………………..συνεδρίασή του  με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 

6.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

                    ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 

΄Αρθρο 1ο 

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, 

ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια 

είδους «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου μας, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

1. Για την Κλινική των Μεταμοσχεύσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  1,5 mm, 6'', ΜΗΚΟΥΣ  150 mm 2 105,00 210,00 
 

260,40 
 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  1,5 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ  200 mm 2 117,00 234,00 
 

290,16 
 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  2 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ  200 mm 2 96,00 192,00 
 

238,08 
 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  2 mm, 9 1/2'', ΜΗΚΟΥΣ 240 mm 1 104,00 104,00 128,96 



ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 38 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ  85 mm 3 3/8'', ΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ  220mm 7 3/4'' 

1 342,00 342,00 424,08 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 54 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 99 mm 4'', ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  
270 mm 10 3/4'' 

1 382,00 382,00 473,68 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 75 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ  119 mm 4 3/4'', ΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ  280 mm 11'' 

1 382,00 382,00 473,68 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ  DE BAKEY-SATINSKY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΣΙΑΓΟΝΩΝ 32 mm, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 68 mm 2 3/4'', ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
235 mm 9 1/4'' 

1 349,00 349,00 432,76 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ DE BAKEY, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝΩΝ 
15 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΗΚΟΥΣ ΣΙΑΓΟΝΩΝ  65 mm, ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 225 mm 9'' 2 327,00 654,00 810,96 

ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM ΚΥΡΤΟ, 7'', 18 cm 1 29,00 29,00 35,96 
ΨΑΛΙΔΙ  METZENBAUM ΚΥΡΤΟ, 8'', 20 cm 1 29,00 29,00 35,96 
ΨΑΛΙΔΙ  ΓΩΝΙΩΔΕΣ  DE BAKEY 450, 180 mm 7'' 1 157,00 157,00 194,68 

ΨΑΛΙΔΙ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, ΔΙΑΜΑΝΤΕ  600, 8 3/4'', ΜΗΚΟΥΣ 220 mm 1 325,00 325,00 403,00 

ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 7 3/4'', ΜΗΚΟΥΣ 195 mm 1 90,00 90,00 111,60 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 8 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ  210 mm 1 115,00 115,00 142,60 
ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 8 3/4'', ΜΗΚΟΥΣ 220 mm 1 115,00 115,00 142,60 
ΛΑΒΙΔΑ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ, 9'', ΜΗΚΟΥΣ 225 mm 1 115,00 115,00 142,60 
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ  ΔΙΑΜΑΝΤΕ DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 7'', 
ΜΗΚΟΥΣ  18 cm 2 112,00 224,00 277,76 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ  ΔΙΑΜΑΝΤΕ  DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 9'', 
ΜΗΚΟΥΣ  23 cm 2 120,00 240,00 297,60 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ COOLEY, 6 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ 16 cm 1 106,00 106,00 131,44 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 10 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ  26 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 210,00 210,00 260,40 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 10 1/2'', ΜΗΚΟΥΣ  27 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 210,00 210,00 260,40 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 12 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ 31 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 227,00 227,00 281,48 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 13'', ΜΗΚΟΥΣ 33 cm, 
ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ 1 227,00 227,00 281,48 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 3 1/4'', ΜΗΚΟΥΣ 8 cm, 
BULLDOG ΚΥΡΤΗ 2 99,00 198,00 245,52 



ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΓΓΕΙΩΝ DE BAKEY, 4'', ΜΗΚΟΥΣ 10 cm, 
BULLDOG ΚΥΡΤΗ 2 99,00 198,00 245,52 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ  ROBERTS ΚΥΡΤΕΣ  8 3/4'', 22 cm 8 100,00 800,00 992,00 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,5 mm ΜΗΚΟΥΣ 145 mm 1 5,00 5,00 6,20 
ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2 mm ΜΗΚΟΥΣ  180 mm 2 10,00 20,00 24,80 
ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  22 cm 8 3/4'', 10 mm POOLE ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 1 40,00 40,00 49,60 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  22 cm 9'', 10 mm POOLE ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 2 40,00 80,00 99,20 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1 mm ΜΗΚΟΥΣ  180 mm 2 5,00 10,00 12,40 
     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   6.619,00 8.207,56 
 

2. Για την Ε΄ Χειρουργική Κλινική και την Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
  ΤΜΧ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ 1,5 mm, 6'', ΜΗΚΟΥΣ  150 mm 4 105,00  420,00  520,80 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ 1,5 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ  200 mm 4 117,00  468,00  580,32 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
  ΤΜΧ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ  2 mm, 6'', ΜΗΚΟΥΣ 200 mm 2 96,00  192,00  238,08 

ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ DE BAKEY ΑΚΡΟΥ 2 mm, 8'', ΜΗΚΟΥΣ 250 mm 2 104,00  208,00  257,92 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 7'', ΜΗΚΟΥΣ 18 cm 4 120,00 480,00  595,20 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕ DE BAKEY, ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 4/0-6/0, 9'', 
ΜΗΚΟΥΣ 23 cm 4 120,00 480,00  595,20 

ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM ΚΥΡΤΟ, 7'', 18 cm 15 29,00, 435,00  539,40 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1,5 mm ΜΗΚΟΥΣ  145 mm 3 5,00 15,00  18,60 

ΜΗΛΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ  ΔΙΑΜΕΤΡΟ 2 mm ΜΗΚΟΥΣ  145 mm 3 5,00 15,00  18,60 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ GRASPER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΕΙΣ (ΜΕ ΛΑΒΕΣ) 6 70,00 420,00  520,80 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΕΙΣ (ΜΕ 
ΛΑΒΕΣ) 3 70,00 210,00  260,40 



ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΡΕΙΣ (ΜΕ 
ΛΑΒΕΣ) 3 70,00 210,00  260,40 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   3.553,00 4.405,72 

3. Για την Νευροχειρουργική Κλινική       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΜΙΚΡΟΨΑΛΙΔΙ BAYONET MΕ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΡΑ 1 200,00 200,00 248,00 

ΜΙΚΡΟΨΑΛΙΔΙ ΒΑΥΟΝΕΤ ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ ΑΚΡΑ 1 200,00 200,00 248,00 

ΜΙΚΡΟΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΑΚΜΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΕΠΑΝΩ 2 1.200,00 2.400,00 2.976,00 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
185 χιλ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4 Fr 1 450,00 450,00 558,00 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
185 χιλ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6 Fr 1 450,00 450,00 558,00 

ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 
185 χιλ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 Fr 1 450,00 450,00 558,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   4.150,00 5.146,00 

4. Για τη Β΄ και Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΛΑΒΙΔΑ KOGAN 24 cm*9 ½ ΄΄ - ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ 1 75,00 75,00 93,00 

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΑΒΥ-TICHLER 95-0614 – ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 180 mm 1 85,00 85,00 105,40 

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ HARTMANN 95-0661 – ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 210 mm 1 90,00 90,00 111,60 

ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ SCHRODER 95-860 30 cm*1,2΄΄ 
ΞΕΣΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ 6,8 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

2 30,00 60,00 74,40 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   310,00 384,40 

 

5. Για το ΩΡΛ Τμήμα 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ 
Νο 5 
Νο 6 
Νο 4 

 
10 
10 
10 

 
12,00 
12,00 
12,00 

 
120,00 
120,00 
120,00 

 
148,80 
148,80 
148,80 

ΡΙΝΟΛΑΒΙΔΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ) WELL BLAKESLEY 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ) 4,2 mm 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ) 3,6 mm 
(ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ) 4,8 mm 

1 
1 
1 

300,00 
300,00 
300,00 

300,00 
300,00 
300,00 

372,00 
372,00 
372,00 

ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΑ 13 cm 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ 
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 
5 
3 
3 

 
 

116,00 
108,00 
105,00 

 

 
580,00 
324,00 
315,00 

 
719,20 
401,76 
390,60 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΩΤΟΣ 
1*1,4 mm 8 cm 
1,2 *8 mm 8 cm 

 
3 
3 

 
253,00 
253,00 

 
759,00 
759,00 

 
941,16 
941,16 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΥΡΤΕΣ 4 45,00 180,00 223,20 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΩΤΟΣ 
2,5 mm 7 cm 
3 mm 11 cm 
3,5 mm 11 cm 
 

 
10 
10 
10 

 
25,00 
25,00 
25,00 

 
250,00 
250,00 
250,00 

 
310,00 
310,00 
310,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ 
7 Fr 2 mm 
9 Fr 3 mm 

 
5 
5 
 

36,00 
36,00 

180,00 
180,00 

223,20 
223,20 

ΛΑΒΙΔΕΣ MOSCHITOS 8 45,00 360,00 446,40 

ΚΑΤΟΠΤΡΑ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 20 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18 mm 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ 24 mm 

 
10 
10 
5 
5 
 

 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

 
60,00 
60,00 
30,00 
30,00 

 
74,40 
74,40 
37,20 
37,20 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 6 24,00 144,00 178,56 

ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΑΡΥΓΓΑ 17 cm 
ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1 290,00 290,00 359,60 



ΨΑΛΙΔΙ ΚΥΡΤΟ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ 
13 cm 
15 cm  

 
1 
1 
 

110,00 
120,00 

110,00 
120,00 

136,40 
148,80 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   6.491,00 8.048,84 

 

6. Για το Παιδοχειρουργικό Τμήμα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ HEGAN BANMGARTEUER 14 cm 2 23,00 46,00 57,04 

ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUN 14,5 cm 2 25,00 50,00 62,00 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ STAD 13 cm 4 7,00 28,00 34,72 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ STAD 13 cm 4 8,00 32,00 39,68 

 
 

ΑΓΓΕΙΟΛΑΒΙΔΕΣ HALSTED MASQUITO ΚΥΡΤΑ 14 cm 
 

10 23,00 230,00 285,20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΑΓΓΕΙΟΛΑΒΙΔΕΣ HALSTED MASQUITO ΕΥΘΕΙΑ 14 cm 4 22,00 88,00 109,12 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   474,00 587,76 

 

7. Για το Οφθαλμολογικό Τμήμα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ 
KERSHNER ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΑ ΓΕΜΑΤΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

4 341,00 1.364,00 1.691,36 

ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΒΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ 
LIEBERMAN ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΑ ΓΕΜΑΤΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1 300,00 300,00 372,00 



ΨΑΛΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ VANNAS ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΛΕΠΤΟ ΜΕ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ 8 cm (ΑΜΒΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑ) ΜΕ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 

2 269,00 538,00 667,12 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   2.202,00 2.730,48 

8. Για τα εξωτερικά ιατρεία του Ουρολογικού Τμήματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24%  (€) 

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 7 Fr 40 cm 4 425,00 1.700,00 2.108,00 

SET ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ 19 Fr 
ΣΩΛΗΝΑΣ 19 Fr 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ 
ΟΠΤΙΚΗ 0ο  
ΟΠΤΙΚΗ 30ο 
ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΛΗ 
ΓΕΦΥΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ALBARRAN 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ STORZ   Ή WOLF  Ή  OLYMPUS ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

1 
1 
1 
1 
2 
2 

5.700,00 5.700,00 7.068,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ   7.400,00 9.176,00 

 

΄Αρθρο 2ο 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκομείο με δικά του 

μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη ή 

τηλεφωνική παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν και 

μέσα στο χρόνο που θα οριστεί κάθε φορά, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

από τρεις μήνες από την ημερομηνία της παραγγελίας. 

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία 

αποστολής, αναγράφοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό του 

Νοσοκομείου για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια 

επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού 

ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά 

Πρωτόκολλα Παραλαβής. 



Σε περίπτωση απόρριψης από την επιτροπή είδους, εάν μεν η απόρριψη 

είναι ομόφωνη, ο χορηγητής δεν δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το 

είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την διαφωνία επιλαμβάνεται ο Διοικητής 

του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική. 

Τα απορριφθέντα είδη, ο προμηθευτής, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 

μέσα στην τασσόμενη, από την επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες από την απόρριψη. 

         Η ισχύς αυτής της σύμβασης αρχίζει από την …………………….και λήγει 

την……………………………………. 

Άρθρο 3ο  

 Η παραλαβή των παρεχόμενων ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το λόγο αυτό. 

 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

προμηθευτής. 

 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παρεχόμενα είδη ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων ειδών ή/και 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων ειδών ή/και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

ειδών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 



 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και 

στον προμηθευτή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 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 πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 4ο  

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 

επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 

λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την 

ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 

προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 



Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον 

αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά 

το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του 

Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 218 του 

N.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κ.λπ.). 

Ο Προμηθευτής 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 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 

3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών. 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 

εισοδήματος 8%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 



΄Αρθρο 5ο 

        Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, 

ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της 

οποίας έλαβε γνώση ο προμηθευτής. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις 

διατάξεις του Ν. 2286/95 (προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων) και του Π.Δ. 118/07.  

       Για κάθε εκτέλεση  των όρων της σύμβασης αυτής από τον προμηθευτή 

κατατέθηκε η με αριθμό ………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 

………………… αξίας ……………….. ευρώ με ισχύ μέχρι την επιστροφή της.  

      Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση εις τριπλούν και αφού 

διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 

Για το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ                                                                                                       

        

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     Για τον προμηθευτή 

 

                                    

    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                         (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222000] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κων/πολεως 49, Θεσσαλονίκη 54642 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. Χαραλαμπίδου 

- Τηλέφωνο: 2313-312284 

- Ηλ. Ταχυδρομείο (mail): n.charalampidou@ippokratio.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 

(CPV: 33162200-5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 31.199,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  Ή  

38.686,76 € ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): 33/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 



αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 



εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 



Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 

φορείς. 

 



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

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

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

των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

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

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

κατηγορία υπεργολάβων). το ποσοστό του 30% της  



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία,· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 



Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

 



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 



των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

πληροφορίες 

[……] 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 



Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 



Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει 

μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; 

του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

 

[] Ναι [] Όχι 



οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής : 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 

τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 



2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 



ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ή 

ποσά ημερομην

ίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................] 



χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 



για τον έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 



11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 



 

 



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 



μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 



Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και 

χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται 

να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 

καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 

το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

 

 



Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ: 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 

μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

4. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

5. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

6. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

7. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια 

που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται 

στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008, σ. 42). 

13. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 

ως “διαφθορά”. 

14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 



Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση 

και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

15. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

16. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

17. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

18. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

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

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

19. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



23. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής 

της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

24. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει 

την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

25. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  

26. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή 

όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

27. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

28. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30. Άρθρο 73 παρ. 5. 

31. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010  

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

33. Πρβλ άρθρο 48. 

34. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

35. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 



36. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

37. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

38. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

39. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

40. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

41. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

42. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

43. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

44. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται 

χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

45. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, 

εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

46. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του 

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

47. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

48. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

49. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

50. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

51. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

                                                        
 


