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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κων/πόλεως 49 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 42 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313312232 

Φαξ 2310830359 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tkiritsi@ippokratio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυρίτση Τριανταφυλλιά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ippokratio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ (Νοσοκομείο) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή φροντίδας υγείας όλων των 

επιπέδων. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

Κων/πόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

mailto:tkiritsi@ippokratio.gr
http://www.ippokratio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 1311 σχετικές πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Νοσοκομείου.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους  «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» [CPV 

33192000-2], για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά κωδικό 

είδους. 

 Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 117755..669922,,7733€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13%. 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 

άποψης προσφοράς βάσει τιμής. (χαμηλότερη τιμή)  

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 3333119922000000--22 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων με μονομερή απόφαση 

του Διοικητή του Νοσοκομείου, για τρείς μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού –

οικονομικού αντικειμένου (χρονική παράταση). 

 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με αιτιολογημένη εισήγηση 

του δύναται να προτείνει τη κατακύρωση της σύμβασης για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

που δεν υπερβαίνει το 50%. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου ποσοστού, απαιτείται η προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των Συμβάσεων 

πριν από τη λήξη τους, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή, 

χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του Διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί 

αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) 

του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που είναι σε 

ισχύ, η οποία θα αφορά και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τα είδη, οι ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία ανά είδους του διαγωνισμού παρατίθενται 

αναλυτικά παρακάτω : 

 

 

 



 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΠΥΥ2014 Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣ. 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣ. ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 2-7729800101 
Ψαλίδια πλαστικά για stop γραμμών σύνδεσης σε 
σύστημα ΣΦΠΚ                                                                                                                           

ΤΕ   1500 24% 0,373   559,500   134,280   693,780   

2 2-7800600100 Παγοκύστες με ειδικό υλικό gel                                                                                                                                                       ΤΕ   50 24% 4,355   217,750   52,260   270,010   

3 2-7801400100 Αλουμινοσένδονα 140χ220 cm περίπου                                                                                                                                                   ΤΕ   150 24% 2,828   424,200   101,808   526,008   

4 2-7801400202 
Κουβέρτες αλουμινίου τριών στρωμάτων, 
διάστασης 210χ120cm περίπου                                                                                                                    

ΤΕ   10 24% 4,194   41,940   10,066   52,006   

5 2-7807400102 
Ποτηράκια πλαστικά χορήγησης φαρμάκων των 25 
ml με 4 διαβαθμίσεις                                                                                                                    

ΤΕ   140456 24% 0,0105   1.474,788   353,949   1.828,737   

6 2-7809300206 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟI ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΑΚΚΟΥΣ H ΑΣΚΟΥΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚ. 1000ML                                                                                      

ΤΕ   25 24% 14,516   362,900   87,096   449,996   

7 2-7811900102 
Φιάλες μπιμπερό των 125 gr, από πυρίμαχο 
διαφανές γυαλί με φυσική και ανατομική θηλή                                                                                                 

ΤΕ   2000 24% 2,480   4.960,000   1.190,400   6.150,400   

8 2-7811900202 
Φιάλες μπιμπερό των 250 gr, από πυρίμαχο 
διαφανές γυαλί με φυσική και ανατομική θηλή                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 2,480   1.240,000   297,600   1.537,600   

9 2-7811900301 
Θηλές σίτισης ανατομικές από φυσικό LATEX με 
βαλβίδα για γάλα                                                                                                                        

ΤΕ   5000 24% 0,380   1.900,000   456,000   2.356,000   

10 2-7815900102 
Αναρτήρες ουροσυλλεκτών μεταλλικοί, κλίνης με 
στρογγυλή στήριξη                                                                                                                      

ΤΕ   600 24% 0,984   590,400   141,696   732,096   

11 2-1311150005 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΜΕΤΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 
ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ 

ΤΕ 300 24% 0,502   150,600   36,144   186,744   

12 2-7207000100 
Αεροθάλαμοι πιεσόμετρων ελαστικοί       ΌΛΑ ΤΑ 
ΜΕΓΕΘΗ                                                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 1,452   36,300   8,712   45,012   

13 2-7207000203 
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 14 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                  

ΤΕ   25 24% 9,839   245,975   59,034   305,009   



 

Σελίδα 7 

14 2-7214700100 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ 
ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΗΛΗ , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, 
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
110ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Υ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ                                                                                                    

ΤΕ   450 24% 3,047   1.371,150   329,076   1.700,226   

15 2-1311150006 
ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ 
ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                         

ΤΕ   4000 24% 0,430   1.720,000   412,800   2.132,800   

16 2-73341018 
ΣΑΚΟΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 
ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                           

ΤΕ   300 24% 8,602   2.580,600   619,344   3.199,944   

17 2-7602500601 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ                                                                                                                                                          ΤΕ   1500 24% 0,298   447,000   107,280   554,280   

18 2-7711505900 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ-ΓΟΝΑΤΟΣ σε ζεύγη ΜΕ 
ΣΕΝΣΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΩΝ Ε.Β.Θ., SMALL-MEDIUM-LARGE, ΣΕ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕ   9 24% 45,161   406,449   97,548   503,997   

19 2-7818000300 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΥΡΕΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙ -
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ +-0,1ο C, ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΒΗΣΙΜΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.                                                                                                                                               

ΤΕ   300 24% 1,161   348,300   83,592   431,892   

20 2-8400400102 

Πλαστικοί ράβδοι για ρήξη αμνιακών μεμβρανών, 
αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, να είναι 
σχεδιασμένοι για τη ρήξη της αμνιακής μεμβράνης 
χωρίς τραυματισμό της μητέρας ή του εμβρύου. Να 
διαθέτει στρογγυλευμένο και προστατευμένο άκρο.                                                                                                            

ΤΕ   500 24% 0,992   496,000   119,040   615,040   
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21 2-8403000101 

ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Να δια 
τηρεί ερμητικό κλείσιμο και να αφαρμόζει σταθερή 
πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός 
συρρικνώνεται. Να διαθέτει διπλό αγκιστρωτό 
σύστημα ασφαλείας ουτως ώστενα μην είναι 
δυνατόν να ανοίξει.                                                                                                                                                   

ΤΕ   2500 24% 0,129   322,500   77,400   399,900   

22 2-8404100201 

ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟ NON-LATEX ΥΛΙΚΟ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25-40 MM, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ 
ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ            

ΤΕ   50 24% 2,839   141,950   34,068   176,018   

23 2-8409600101 
Μητροσκόπια μιας χρήσεως με βίδα ή σφιγκτήρα, 
πλαστικά, ατραυματικά, αποστειρωμένα σε ατομική 
συσκευασία S-L-M                                                                       

ΤΕ   10000 24% 0,210   2.100,000   504,000   2.604,000   

24 2-1311060004 ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                                                                     ΤΕ   5 24% 120,968   604,840   145,162   750,002   

25 2-1311060005 
ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΩΝ                                                                                                                                           

ΤΕ   5 24% 48,387   241,935   58,064   299,999   

26 2-9601900800 ΠΕΡΠΑΤΟΥΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ                                                                                                                                                    ΤΕ   10 13% 27,168   271,680   35,318   306,998   

27 2-9601900900 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 100ο/ο ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
STOCKINETTE KOYTIA ΤΩΝ 12ΜΕΤΡΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Μ.                                                         

ΚΥΤΙ 250 24% 4,355   1.088,750   261,300   1.350,050   

28 2-9601901201 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 1/2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 0,500   50,000   12,000   62,000   

29 2-9601901302 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 3/4 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 0,532   53,200   12,768   65,968   

30 2-9601901402 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 1 ΙΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   100 24% 0,581   58,100   13,944   72,044   

31 2-9601901601 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ  
ΔΙΑΣΤ.  2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 3,226   322,600   77,424   400,024   
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32 2-9601901700 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  S. M. L.                                                                                                                               

ΤΕ   6 24% 9,677   58,062   13,935   71,997   

33 2-9601901900 ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MIAMI-J                                                                                                                                             ΤΕ   10 24% 9,435   94,350   22,644   116,994   

34 2-9601902410 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ LATEX FREE ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ 
ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) S-M-L  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: SMALL: 
ΜΗΚΟΣ9ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 3,4ΕΚ. ±1 MEDIUM:  
ΜΗΚΟΣ 16ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 5ΕΚ. ± 1    LARGE:  
ΜΗΚΟΣ 22ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 9 ΕΚ. ± 1            

ΤΕ   500 24% 3,737   1.868,500   448,440   2.316,940   

35 2-9601903001 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   250 24% 5,339   1.334,750   320,340   1.655,090   

36 2-9601903300 
ΓΙΑΛΙΑ PLEXIGLAS ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                       

ΤΕ   5 24% 5,645   28,225   6,774   34,999   

37 2-9601903402 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                 

ΤΕ   250 24% 13,977   3.494,250   838,620   4.332,870   

38 2-9601904000 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                

ΤΕ   50000 24% 0,065   3.250,000   780,000   4.030,000   

39 2-9601904100 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                   

ΤΕ   30000 24% 0,072   2.160,000   518,400   2.678,400   

40 2-9601904202 
***ΔΟΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΤΩΝ 2500ML ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ                                                                                                    

ΤΕ   3000 24% 1,242   3.726,000   894,240   4.620,240   

41 2-9601904800 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ/ΧΡ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ                                                                                                                                 

ΤΕ   480 24% 1,161   557,280   133,747   691,027   
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42 2-9601910800 

ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΙΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
400GR                                                                                                                    

ΤΕ   70 24% 27,419   1.919,330   460,639   2.379,969   

43 2-9601910900 
ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 16,645   416,125   99,870   515,995   

44 2-9601911000 
ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 
[S,M,L,XL]                                                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 1,008   504,000   120,960   624,960   

45 2-9601911100 

ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ Μ.Χ., NA EINAI 24ΩΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΘΗΛΑΣΜΟΥ  SYMPHONY-MEDELA & PLATINUM-
AMEDA  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΓΑΛΑΤΟΣ                     

ΤΕ   300 24% 5,973   1.791,900   430,056   2.221,956   

46 2-9602103302 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ SpO2 
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ SpO2 70% έως 100% +- 2, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΤΟ 
ΦΩΤΟΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ, 
συμβατοι με οξύμετρα NELLCOR                                                                                                                              

ΤΕ   397 24% 7,919   3.143,843   754,522   3.898,365   

47 2-9602107600 
MECRODUCT KA.SS 032 ΓΙΑ WESCOR 
(ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ)                                                                                                                                         

ΤΕ   20 24% 154,839   3.096,780   743,227   3.840,007   

48 2-9602107800 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΡΩΤΑ SS044                                                                                                                                                     ΤΕ   100 24% 0,806   80,600   19,344   99,944   

49 2-9602301601 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 400ML                                                                     

ΤΕ   10 13% 7,257   72,570   9,434   82,004   

50 2-9602301800 
Αλοιφή υπερηχοκαρδιογράφου σε φιάλη 250 ml, 
αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη 
αγωγιμότητα                                                                                        

ΤΕ   1500 24% 1,065   1.597,500   383,400   1.980,900   
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51 2-9602301903 

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml με 
διαβάθμιση ανά ml με σάκκο συλλογής ούρων 
2000ml και κάνουλα εκκένωσης σε αποστειρωμένη 
ατομική συσκευασία ή αντίστοιχες                    

ΤΕ   1000 24% 3,661   3.661,000   878,640   4.539,640   

52 2-9602302001 

Εξασκητής αναπνοής TRI-FLO με τρείς μπάλες  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 
ΜΕ ΡΟΕΣ 600,900 ΚΑΙ 1200 CC/SEC ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                         

ΤΕ   100 24% 2,048   204,800   49,152   253,952   

53 2-9602302100 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΡΕΦΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ                                                                       

ΤΕ   7000 24% 0,065   455,000   109,200   564,200   

54 2-9602302200 
Βραχιολάκια αναγνώρισης ενηλίκων,λευκά, 
πλαστικά                                                                                                                                     

ΤΕ   10000 24% 0,081   810,000   194,400   1.004,400   

55 2-9602302300 
Επιστόμια μιας χρήσης από χαρτόνι για 
σπειρόμετρα 3χ6cm και 2,5χ7,5cm και 2,87χ7cm                                                                                                              

ΤΕ   1000 24% 0,161   161,000   38,640   199,640   

56 2-9602302700 
Πώματα για ουροσυλλέκτες, πλαστικά κωνικά 
αποστειρωμένα, τύπου SPIGGOTS                                                                                                              

ΤΕ   400 24% 0,101   40,400   9,696   50,096   

57 2-9602302902 
Προφυλακτικά κεφαλής υπερήχων μικρού 
διαμετρήματος με λεία επιφάνεια                                                                                                                 

ΤΕ   4100 24% 0,063   258,300   61,992   320,292   

58 2-9602303200 
Σακκούλες ιματισμού αυτοδιαλυόμενες σε νερό 
92χ100mm                                                                                                                                 

ΤΕ   1500 24% 0,546   819,000   196,560   1.015,560   

59 2-9602303401 
ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΙΚΡΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ.                                                                                                                       

ΤΕ   150 24% 2,688   403,200   96,768   499,968   

60 2-9602303503 ΚΑΠΑΚΙΑ CAPS ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HICKMAN                                                                                                                                                       ΤΕ   300 24% 3,629   1.088,700   261,288   1.349,988   

61 2-9602303602 
ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ.                                                                                                                                

ΤΕ   500 24% 2,411   1.205,500   289,320   1.494,820   

62 2-9602303701 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 40Χ40 CM 60ΓΡ.                                                                                                                                            ΤΕ   60000 24% 0,035   2.100,000   504,000   2.604,000   

63 2-9602308600 ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛ ΠΑΡΑΣΚ/ΩΝ 0106 5LIT                                                                                                                                                       ΤΕ   20 24% 2,419   48,380   11,611   59,991   
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64 2-9602308900 ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ                                                                                                                                                                       ΤΕ   25000 24% 0,030   750,000   180,000   930,000   

65 2-9602309000 MULINEA 90Χ60-ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ                                                                                                                                                ΤΕ   15000 24% 0,142   2.130,000   511,200   2.641,200   

66 2-9602309100 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΗΙΕΝΕ                                                                                                                                                             ΤΕ   6250 24% 0,048   300,000   72,000   372,000   

67 2-9602309300 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ                                                                                                                                                  ΤΕ   50 24% 4,839   241,950   58,068   300,018   

68 2-9602309700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ                                                                                                                                                         ΤΕ   100 24% 16,129   1.612,900   387,096   1.999,996   

69 2-9602409600 ΒΑΛΒΙΔΕΣ STOP WIDE ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ                                                                                                                                                                  ΤΕ   300 24% 0,992   297,600   71,424   369,024   

70 2-9604200100 
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ Η.Κ.Γ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24mm  
(25ΤΕΜ) - ΠΑΙΔΙΩΝ 15mm  (25ΤΕΜ)                                                                                                                                                                   

ΤΕ   50 24% 4,839   241,950   58,068   300,018   

71 2-9601911800 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 
ΤΜΧ- ΠΑΙΔΙΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 ΤΜΧ  

ΣΕΤ 4 
ΤΜΧ 

10 24% 13,710   137,100   32,904   170,004   

72 5-2011000500 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΦΥΛΛΑ, 
ΣΦΗΝΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ                                                                                       

M3   100 24% 3,226   322,600   77,424   400,024   

73 5-2011011802 

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ..                                                               

ΤΕ   5000 24% 0,594   2.970,000   712,800   3.682,800   

74 5-2011011900 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΠΡΟΩΡΩΝ 1,5-3,5 ΚΙΛΑ                                                                                                                                                    ΤΕ   12000 24% 0,059   708,000   169,920   877,920   

75 5-2011012000 
ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΝΕΟΓΝΩΝ 2-5 ΚΙΛΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ                                                                                                                                  

ΤΕ   130000 24% 0,058   7.540,000   1.809,600   9.349,600   

76 5-2011012200 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 7-18                                                                                                                                                                    ΤΕ   4000 24% 0,159   636,000   152,640   788,640   

77 5-2011029600 
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΧΑΡΤΙΝΑ 
250Χ135Χ50ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                                 

ΤΕ   70000 24% 0,052   3.640,000   873,600   4.513,600   

78 5-2011029700 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, 60CM 
ΠΛΑΤΟΣ                                                                                              

ΤΕ   8000 24% 2,182   17.456,000   4.189,440   21.645,440   

79 5-2011029900 
ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ-
ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3L ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ                                                                                                

ΤΕ   4000 24% 0,506   2.024,000   485,760   2.509,760   
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80 5-2011031100 
ΚΥΤΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΛΕΥΚΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ30cm                                                                                                                                

KG   50 24% 5,323   266,150   63,876   330,026   

81 5-1381010017 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 20-30KG ΤΕ   500 24% 0,056   28,000   6,720   34,720   

82 
10-

1311030004 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20CM ΠΕΡΙΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ (ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 CM) 

ΤΕ 20 24% 2,177   43,540   10,450   53,990   

83 
10-

7711507200 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ15CM +-1CM 

ΤΕ 60 13% 4,292   257,520   33,478   290,998   

85 
10-

7712618900 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ 
ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 +2 CM Χ 2 ΕΩΣ 3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 6,680   1.937,200   251,836   2.189,036   

86 
10-

7712619000 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ 
ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45+ 2 CM Χ 2 ΕΩΣ 3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 6,680   1.937,200   251,836   2.189,036   

87 
10-

7506200102 
Βαμβάκι υδρόφιλο φαρμακευτικό Ελληνικής 
Φαρμακοποιίας                                                                                                                                

KG   1800 13% 4,231   7.615,800   990,054   8.605,854   

88 
10-

7727800301 
ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 
15GR ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ                                           

ΤΕ   80 13% 4,535   362,800   47,164   409,964   

89 
10-

7817803000 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, 10Χ20 +- 1 
ΕΚ.                                                 

ΤΕ   100 13% 24,336   2.433,600   316,368   2.749,968   
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90 
10-

7817803100 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 13Χ13 +-1 ΕΚ.                         

ΤΕ   125 13% 14,159   1.769,875   230,084   1.999,959   

91 
10-

7817803200 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 17Χ17 +-2 ΕΚ.                         

ΤΕ   250 13% 28,011   7.002,750   910,358   7.913,108   

92 
10-

7817803300 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 23Χ23 +-1 ΕΚ.  
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΓΑ                       

ΤΕ   250 13% 26,549   6.637,250   862,843   7.500,093   

93 
10-

7817803400 

 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 20Χ20 +-1 ΕΚ.  
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ                       

ΤΕ   150 13% 24,189   3.628,350   471,686   4.100,036   

94 
10-

9602300202 

Παιδικά λάδια. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΤΩΝ 
75ML ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ                                                                                                                                                                        

FL   148 24% 2,016   298,368   71,608   369,976   

95 
10-

9602300300 

Παιδικά σαμπουάν ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ-
PARABENS ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 750 ML ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ                                                                                                                                                                 

FL   450 24% 2,482   1.116,900   268,056   1.384,956   
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96 
10-

9602308800 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 
100MM +-10% ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ              

ΤΕ   100 24% 12,363   1.236,300   296,712   1.533,012   

97 
10-

9602303201 
Πάστα εύπλαστη σε μορφή ράβδου βοηθητική για 
συγκόλιση βάσεων στομίας                                                                                                                

ΤΕ   50 13% 1,239   61,950   8,054   70,004   

98 
10-

9602304800 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-
ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 35ΜΜ                                                                                                            

ΤΕ   300 13% 2,906   871,800   113,334   985,134   

99 
10-

9602312700 

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΜΕ 6 ΕΩΣ 12% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. 50 ΕΩΣ 100GR                                                                                  

ΤΕ   100 13% 5,531   553,100   71,903   625,003   

100 
10-

9602315000 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 75+-5ΧΙΛ                                                                                                                               

ΤΕ   100 24% 4,839   483,900   116,136   600,036   

  
        

  
   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   144.829,205     175.692,735   

 

 



  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 175.692,73€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 144.829,20€). 

 Αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

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

προσφοράς, βάσει  τιμής. (χαμηλότερη τιμή). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

10. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

16. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων», 

17. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

19. την υπ’ αριθ. 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/ τ. Β'/4-12-2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας με θέμα «ΈΈγγκκρριισσηη  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν,,  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  

ΦΦααρρμμάάκκωωνν  ττωωνν  ΜΜοοννάάδδωωνν  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΕΕπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ΦΦοορρέέωωνν  έέττοουυςς  22001144,,  ππιισσττώώσσεειιςς  22001144--

22001155  μμεε  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ααππόό  ττοονν  τταακκττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,  ττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  

ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν,,  ττιιςς  λλοοιιππέέςς  ππηηγγέέςς», στην οποία περιλαμβάνεται η προμήθεια με τίτλο 

«ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ» 

20. την υπ’ αριθ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας «ΟΟρριισσμμόόςς  ΦΦοορρέέωωνν  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν,,  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΦΦααρρμμάάκκωωνν  ΥΥγγεείίααςς  ((ΠΠΠΠΥΥΦΦΥΥ))  έέττοουυςς  22001144,,  ππιισσττώώσσεειιςς  22001155,,  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  

ττηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  δδιιααγγωωννιισσμμώώνν  ––  ΠΠααρράάτταασσηη  ττοουυ  

ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ((ΠΠΠΠΥΥΥΥ))  ττωωνν  εεττώώνν  22001100,,  22001111  κκααιι  22001133». 

21. την υπ’ αριθ. 421/24-3-2015 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ., αναφορικά με τον 

ορισμό των φορέων διενέργειας των διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014 που 

διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14847/5-6-2015 έγγραφο. 

22. την υπ΄αριθμ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ: 
«Τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 
δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα 
οριζόμενα στο νόμο αυτό.» 

23. την Υ.Α. αριθμ. 2203/2017 (ΦΕΚ 1926/2-6-2017/τ. Β') του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά 
με τον «ΚΚααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυμμφφωωννιιώώνν  πποουυ  δδιιεεννεερργγοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ωωςς  ΕΕΚΚΑΑΑΑ  γγιιαα  ττοο  δδωωδδεεκκάάμμηηννοο  πποουυ  άάρρχχεεττααιι  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  κκααιι  λλήήγγεειι  ττηηνν  3311ηη  

ΜΜααϊϊοουυ  22001188  κκααιι  ττοονν  ΚΚααθθοορριισσμμόό  ΚΚΑΑΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  σσυυγγκκεεννττρρωωττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ααγγοορρώώνν  γγιιαα  
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ττοο  δδωωδδεεκκάάμμηηννοο  πποουυ  άάρρχχεεττααιι  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  κκααιι  λλήήγγεειι  ττηηνν  3311ηη  ΜΜααϊϊοουυ  22001188» και συγκεκριμένα το 
«άρθρο μόνο»  παρ. 1 και 5 όπου αναφέρεται: 

««11..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ωωςς  εεθθννιικκήή  κκεεννττρριικκήή  ααρρχχήή  ααγγοορρώώνν  ((ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..))  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  11  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4411  ττοουυ  νν..  44441122//22001166  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  κκεεννττρριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααγγοορρώώνν  ττηηςς  
ππεερρίίππττωωσσηηςς  1155))  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεξξεειιδδιικκεεύύοοννττααιι  σσττηηνν  ααππόόφφαασσηη  μμααςς  ΕΕΜΜΠΠ..ΕΕΞΞ..  111166//22001177  

««ΠΠααρροοχχήή  κκεεννττρριικκώώνν  κκααιι  εεππιικκοουυρριικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ααγγοορρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  

ΥΥγγεείίααςς»»  ((ΒΒ’’//555511)),,  όόππωωςς  ααυυττήή  ννοομμίίμμωωςς  σσυυμμππλληηρρώώννεεττααιι  ααππόό  τταα  ππααρρααρρττήήμμαατταα  ττηηςς  πποουυ  

δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκαανν  σσττοο  μμεε  ααρριιθθμμ..  663366//22001177  ττ..ΒΒ’’  ττηηςς  ΕΕττΚΚ  ««ΔΔιιοορρθθώώσσεειιςς  σσφφααλλμμάάττωωνν»»,,  οορρίίζζεεττααιι  γγιιαα  ττοο  

δδωωδδεεκκάάμμηηννοο  πποουυ  άάρρχχεεττααιι  ττηηνν  11ηη  ΙΙοουυννίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22001177  κκααιι  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  ττηηνν  3311ηη  ΜΜααΐΐοουυ  ττοουυ  

έέττοουυςς  22001188  ααρρμμόόδδιιαα  γγιιαα  ττηη  σσύύννααψψηη  δδηημμόόσσιιααςς  σσύύμμββαασσηηςς  ήή  σσυυμμφφωωννίίααςς  ππλλααίίσσιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ππρροομμήήθθεειιαα,,  

γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττωωνν  ααννααθθεεττοουυσσώώνν  ααρρχχώώνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΑΑ’’  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  

ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  

έέττοουυςς  22001155,,  γγεεννοοσσήήμμωωνν  πποουυ  ηη  ααξξίίαα  εεννόόςς  ήή  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  εεξξ  ααυυττώώνν  εείίννααιι  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττρριιώώνν  εεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  εευυρρώώ  ((33..000000..000000  €€))  μμηη  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  ττοουυ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..,,  όόππωωςς  

ηη  ααξξίίαα  ααυυττήή  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  έέττοουυςς  22001155  ττωωνν  ααννααθθεεττοουυσσώώνν  ααρρχχώώνν  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοο  ααννωωττέέρρωω  

ΠΠααρράάρρττηημμαα..  

ΜΜέέχχρριι  ττηη  σσύύννααψψηη  κκααττάά  τταα  ααννωωττέέρρωω  δδηημμόόσσιιααςς  σσύύμμββαασσηηςς  ήή  σσυυμμφφωωννίίααςς  ππλλααίίσσιιοο  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  κκάάθθεε  ααννααθθέέττοουυσσαα  ααρρχχήή  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήμμααττοοςς  ΑΑ’’  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδύύννααττααιι  νναα  

ππρροοββααίίννεειι  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττηηςς  σσεε  σσύύμμββαασσηη  ππρροομμήήθθεειιααςς  γγεεννοοσσήήμμωωνν  πποουυ  ηη  ααξξίίαα  εεννόόςς  ήή  

ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  εεξξ  ααυυττώώνν  εείίννααιι  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  έέωωςς  ττρριιαακκοοσσίίωωνν  χχιιλλιιάάδδωωνν  εευυρρώώ  ((330000..000000  €€))  μμηη  

σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  ττοουυ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..,,  εεφφααρρμμόόζζοοννττααςς  ττιιςς  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  

  

ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηη  σσύύννααψψηη  δδηημμόόσσιιααςς  σσύύμμββαασσηηςς  ήή  σσυυμμφφωωννίίααςς  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  11  έέωωςς  κκααιι  

44  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  εεξξαακκοολλοουυθθοούύνν  νναα  ιισσχχύύοουυνν,,  εείίττεε  έέχχοουυνν  ππρροοκκηηρρυυχχθθεείί  ααππόό  ττιιςς  ααννααθθέέττοουυσσεεςς  ααρρχχέέςς  

ττωωνν  ΠΠααρρααρρττηημμάάττωωνν  ΑΑ’’  κκααιι  ΒΒ’’  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  πποοσσοούύ,,  εείίττεε  

ππρροοκκηηρρύύσσσσοοννττααιι  εεφφααρρμμόόζζοοννττααςς  ττιιςς  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  μμεεττάά  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  

ππααρροούύσσααςς  ααππόό  ττιιςς  ααννααθθέέττοουυσσεεςς  ααρρχχέέςς  ττωωνν  ΠΠααρρααρρττηημμάάττωωνν  ΑΑ’’  κκααιι  ΒΒ’’  ααυυττήήςς,,  εείίννααιι  ααξξίίααςς  έέωωςς  

ττρριιαακκοοσσίίωωνν  χχιιλλιιάάδδωωνν  εευυρρώώ  ((330000..000000  €€))  μμηη  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  ττοουυ  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  κκααιι  ααφφοορροούύνν  

ααπποοκκλλεειισσττιικκώώςς  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυςς..  ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  κκααιι  

σσυυμμφφωωννιιώώνν  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ,,  οοιι  ααννααθθέέττοουυσσεεςς  ααρρχχέέςς  ππρροοσσφφεεύύγγοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  γγιιαα  τταα  

εείίδδηη  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  11  έέωωςς  κκααιι  44  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  σσττιιςς  δδηημμόόσσιιεεςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ήή  ττιιςς  σσυυμμφφωωννίίεεςς  

ππλλααίίσσιιοο  πποουυ  έέχχοουυνν,,  ααννττιισσττοοίίχχωωςς,,  ααννααττεεθθεείί  ήή  σσυυννααφφθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  11  κκααιι  ττιιςς  

ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  22,,33  κκααιι  44..»» 

24. το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 30119/06-10-2016 έγγραφο της 4ης Δ.Υ.Πε. με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 

υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4690/15-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ όπου αναφέρεται ότι με την ισχύ του νέου Ν. 

4412/2016 η ΕΠΥ δεν είναι πλέον αρμόδια για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που 

εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 2580/2007, 

25. την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 14η/20-9-2017 

συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 3ο ) με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και η διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ 

(CPV 33192000-2)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 175.700,00€ με Φ.Π.Α. σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 

έτους 2014, 

26. την υπ’ αριθμ.: 3497/2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ο9469067-Ζ9Ξ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
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27. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 4525/1-12-2017 απόφασης (ΦΕΚ 4208/τ.Β/1-12-2017), αναφορικά με 

την παράταση του χρόνου προκήρυξης των διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΠΥ 2014 και 

ΠΠΥΥ2015, έως τις 31-12-2018. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  15-10-2018 και ώρα 15.00’ μ.μ. 

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

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

συστήματος, την 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00’ π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 63783 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στην εφημερίδα:  

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 

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

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

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

 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :  www.ippokratio.gr  στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-προμήθειες, 

στις  20-9-2018. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  

 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

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

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

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ippokratio.gr/
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των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

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

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

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

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα I (Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών), ΙΙ (Τεχνικές 

προδιαγραφές), ΙΙΙ (πίνακες οικονομικής προσφοράς), ΙV (τυποποιημένο έντυπο προδικαστικής 

προσφυγής), V (Σχέδιο σύμβασης), VΙ [Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ] που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  , 

 το σχέδιο της σύμβασης, 

 οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

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

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

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

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

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

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

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

 Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

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

την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών. 

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

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

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

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

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

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

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

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

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

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

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

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

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

 Σημειώνεται ότι οι τα γραμμάτια σύστασης  χρηματικής  παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική 

παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του 

άρθρου 4 του π.δ.  της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί συστάσεως και αποδόσεως 

παρακαταθηκών  και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων»). Ως εκ τούτου τα 

δελτία σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών θα εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα 

που υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τα οποία περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των 2.896,57€  (δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά).  

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΠΥΥ2014 Μ/Μ ΠΟΣ. 
ΠΟΣ. 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤ. 
2% 

1 2-7729800101 
Ψαλίδια πλαστικά για stop 
γραμμών σύνδεσης σε σύστημα 
ΣΦΠΚ                                                                                                                           

ΤΕ   1500 24% 0,373   559,500   11,190   

2 2-7800600100 Παγοκύστες με ειδικό υλικό gel                                                                                                                                                       ΤΕ   50 24% 4,355   217,750   4,355   

3 2-7801400100 
Αλουμινοσένδονα 140χ220 cm 
περίπου                                                                                                                                                   

ΤΕ   150 24% 2,828   424,200   8,484   

4 2-7801400202 
Κουβέρτες αλουμινίου τριών 
στρωμάτων, διάστασης 210χ120cm 
περίπου                                                                                                                    

ΤΕ   10 24% 4,194   41,940   0,839   

5 2-7807400102 
Ποτηράκια πλαστικά χορήγησης 
φαρμάκων των 25 ml με 4 
διαβαθμίσεις                                                                                                                    

ΤΕ   
14045

6 
24% 0,0105   1.474,788   29,496   

6 2-7809300206 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟI ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΣΑΚΚΟΥΣ H ΑΣΚΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 
1000ML                                                                                      

ΤΕ   25 24% 14,516   362,900   7,258   

7 2-7811900102 
Φιάλες μπιμπερό των 125 gr, από 
πυρίμαχο διαφανές γυαλί με 
φυσική και ανατομική θηλή                                                                                                 

ΤΕ   2000 24% 2,480   4.960,000   99,200   

8 2-7811900202 
Φιάλες μπιμπερό των 250 gr, από 
πυρίμαχο διαφανές γυαλί με 
φυσική και ανατομική θηλή                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 2,480   1.240,000   24,800   

9 2-7811900301 
Θηλές σίτισης ανατομικές από 
φυσικό LATEX με βαλβίδα για γάλα                                                                                                                        

ΤΕ   5000 24% 0,380   1.900,000   38,000   

10 2-7815900102 
Αναρτήρες ουροσυλλεκτών 
μεταλλικοί, κλίνης με στρογγυλή 
στήριξη                                                                                                                      

ΤΕ   600 24% 0,984   590,400   11,808   

11 2-1311150005 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΜΕΤΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ 

ΤΕ 300 24% 0,502   150,600   3,012   

12 2-7207000100 
Αεροθάλαμοι πιεσόμετρων 
ελαστικοί       ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ                                                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 1,452   36,300   0,726   
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13 2-7207000203 
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 
14 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                  

ΤΕ   25 24% 9,839   245,975   4,920   

14 2-7214700100 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΗΛΗ , 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
110ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Υ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ                                                                                                    

ΤΕ   450 24% 3,047   1.371,150   27,423   

15 2-1311150006 
ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                         

ΤΕ   4000 24% 0,430   1.720,000   34,400   

16 2-73341018 
ΣΑΚΟΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ 
ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                           

ΤΕ   300 24% 8,602   2.580,600   51,612   

17 2-7602500601 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ                                                                                                                                                          ΤΕ   1500 24% 0,298   447,000   8,940   

18 2-7711505900 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ-ΓΟΝΑΤΟΣ σε 
ζεύγη ΜΕ ΣΕΝΣΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ Ε.Β.Θ., 
SMALL-MEDIUM-LARGE, ΣΕ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕ   9 24% 45,161   406,449   8,129   

19 2-7818000300 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΥΡΕΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙ -ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
+-0,1ο C, ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. 
ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ.                                                                                                                                               

ΤΕ   300 24% 1,161   348,300   6,966   

20 2-8400400102 

Πλαστικοί ράβδοι για ρήξη 
αμνιακών μεμβρανών, 
αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, να 
είναι σχεδιασμένοι για τη ρήξη της 
αμνιακής μεμβράνης χωρίς 
τραυματισμό της μητέρας ή του 
εμβρύου. Να διαθέτει 
στρογγυλευμένο και 
προστατευμένο άκρο.                                                                                                            

ΤΕ   500 24% 0,992   496,000   9,920   

21 2-8403000101 

ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Να δια τηρεί 
ερμητικό κλείσιμο και να 
αφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε 
μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός 
συρρικνώνεται. Να διαθέτει διπλό 
αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας 
ουτως ώστενα μην είναι δυνατόν 
να ανοίξει.                                                                                                                                                   

ΤΕ   2500 24% 0,129   322,500   6,450   

22 2-8404100201 

ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟ 
NON-LATEX ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25-
40 MM, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ            

ΤΕ   50 24% 2,839   141,950   2,839   
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23 2-8409600101 

Μητροσκόπια μιας χρήσεως με 
βίδα ή σφιγκτήρα, πλαστικά, 
ατραυματικά, αποστειρωμένα σε 
ατομική συσκευασία S-L-M                                                                       

ΤΕ   10000 24% 0,210   2.100,000   42,000   

24 2-1311060004 
ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                                                                     

ΤΕ   5 24% 120,968   604,840   12,097   

25 2-1311060005 
ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ                                                                                                                                           

ΤΕ   5 24% 48,387   241,935   4,839   

26 2-9601900800 
ΠΕΡΠΑΤΟΥΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ                                                                                                                                                    

ΤΕ   10 13% 27,168   271,680   5,434   

27 2-9601900900 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 
100ο/ο ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ STOCKINETTE 
KOYTIA ΤΩΝ 12ΜΕΤΡΩΝ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Μ.                                                         

ΚΥΤΙ 250 24% 4,355   1.088,750   21,775   

28 2-9601901201 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 
1/2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 0,500   50,000   1,000   

29 2-9601901302 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 
3/4 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 0,532   53,200   1,064   

30 2-9601901402 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 
1 ΙΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   100 24% 0,581   58,100   1,162   

31 2-9601901601 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ  ΔΙΑΣΤ.  
2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 3,226   322,600   6,452   

32 2-9601901700 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 
ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  S. M. L.                                                                                                                               

ΤΕ   6 24% 9,677   58,062   1,161   

33 2-9601901900 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 
ΤΥΠΟΥ MIAMI-J                                                                                                                                             

ΤΕ   10 24% 9,435   94,350   1,887   

34 2-9601902410 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ LATEX FREE ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) S-M-L  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
SMALL: ΜΗΚΟΣ9ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 
3,4ΕΚ. ±1 MEDIUM:  ΜΗΚΟΣ 16ΕΚ ± 
3, ΠΛΑΤΟΣ 5ΕΚ. ± 1    LARGE:  
ΜΗΚΟΣ 22ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 9 ΕΚ. ± 1            

ΤΕ   500 24% 3,737   1.868,500   37,370   

35 2-9601903001 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   250 24% 5,339   1.334,750   26,695   

36 2-9601903300 
ΓΙΑΛΙΑ PLEXIGLAS ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                       

ΤΕ   5 24% 5,645   28,225   0,565   

37 2-9601903402 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                 

ΤΕ   250 24% 13,977   3.494,250   69,885   

38 2-9601904000 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                

ΤΕ   50000 24% 0,065   3.250,000   65,000   

39 2-9601904100 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                   

ΤΕ   30000 24% 0,072   2.160,000   43,200   
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40 2-9601904202 

***ΔΟΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΥΡΩΝ, ΤΩΝ 2500ML ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ                                                                                                    

ΤΕ   3000 24% 1,242   3.726,000   74,520   

41 2-9601904800 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ/ΧΡ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ                                                                                                                                 

ΤΕ   480 24% 1,161   557,280   11,146   

42 2-9601910800 

ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΛΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ, 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΙΤΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ 400GR                                                                                                                    

ΤΕ   70 24% 27,419   1.919,330   38,387   

43 2-9601910900 
ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 16,645   416,125   8,323   

44 2-9601911000 
ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΑ ΣΕ 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ [S,M,L,XL]                                                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 1,008   504,000   10,080   

45 2-9601911100 

ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ Μ.Χ., NA EINAI 
24ΩΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΘΗΛΑΣΜΟΥ  SYMPHONY-MEDELA 
& PLATINUM-AMEDA  ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΓΑΛΑΤΟΣ                     

ΤΕ   300 24% 5,973   1.791,900   35,838   

46 2-9602103302 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΟΡΕΣΜΟΥ SpO2 ΝΕΟΓΝΩΝ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ SpO2 70% έως 100% +- 
2, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 
ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ, 
συμβατοι με οξύμετρα NELLCOR                                                                                                                              

ΤΕ   397 24% 7,919   3.143,843   62,877   

47 2-9602107600 
MECRODUCT KA.SS 032 ΓΙΑ 
WESCOR (ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ)                                                                                                                                         

ΤΕ   20 24% 154,839   3.096,780   61,936   

48 2-9602107800 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΡΩΤΑ 
SS044                                                                                                                                                     

ΤΕ   100 24% 0,806   80,600   1,612   

49 2-9602301601 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
400ML                                                                     

ΤΕ   10 13% 7,257   72,570   1,451   

50 2-9602301800 

Αλοιφή υπερηχοκαρδιογράφου σε 
φιάλη 250 ml, αντιαλλεργική, 
υδατοδιαλυτή με μεγάλη 
αγωγιμότητα                                                                                        

ΤΕ   1500 24% 1,065   1.597,500   31,950   

51 2-9602301903 

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων 
500ml με διαβάθμιση ανά ml με 
σάκκο συλλογής ούρων 2000ml και 
κάνουλα εκκένωσης σε 
αποστειρωμένη ατομική 
συσκευασία ή αντίστοιχες                    

ΤΕ   1000 24% 3,661   3.661,000   73,220   
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52 2-9602302001 

Εξασκητής αναπνοής TRI-FLO με 
τρείς μπάλες  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 
ΜΕ ΡΟΕΣ 600,900 ΚΑΙ 1200 CC/SEC 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                         

ΤΕ   100 24% 2,048   204,800   4,096   

53 2-9602302100 

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ 
ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 
ΒΡΕΦΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ                                                                       

ΤΕ   7000 24% 0,065   455,000   9,100   

54 2-9602302200 
Βραχιολάκια αναγνώρισης 
ενηλίκων,λευκά, πλαστικά                                                                                                                                     

ΤΕ   10000 24% 0,081   810,000   16,200   

55 2-9602302300 
Επιστόμια μιας χρήσης από 
χαρτόνι για σπειρόμετρα 3χ6cm 
και 2,5χ7,5cm και 2,87χ7cm                                                                                                              

ΤΕ   1000 24% 0,161   161,000   3,220   

56 2-9602302700 
Πώματα για ουροσυλλέκτες, 
πλαστικά κωνικά αποστειρωμένα, 
τύπου SPIGGOTS                                                                                                              

ΤΕ   400 24% 0,101   40,400   0,808   

57 2-9602302902 
Προφυλακτικά κεφαλής υπερήχων 
μικρού διαμετρήματος με λεία 
επιφάνεια                                                                                                                 

ΤΕ   4100 24% 0,063   258,300   5,166   

58 2-9602303200 
Σακκούλες ιματισμού 
αυτοδιαλυόμενες σε νερό 
92χ100mm                                                                                                                                 

ΤΕ   1500 24% 0,546   819,000   16,380   

59 2-9602303401 
ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΚΡΑ, ΜΕΣΑΙΑ, 
ΜΕΓΑΛΑ.                                                                                                                       

ΤΕ   150 24% 2,688   403,200   8,064   

60 2-9602303503 
ΚΑΠΑΚΙΑ CAPS ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
HICKMAN                                                                                                                                                       

ΤΕ   300 24% 3,629   1.088,700   21,774   

61 2-9602303602 
ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΡΟΥ 
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.                                                                                                                                

ΤΕ   500 24% 2,411   1.205,500   24,110   

62 2-9602303701 
ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 
40Χ40 CM 60ΓΡ.                                                                                                                                            

ΤΕ   60000 24% 0,035   2.100,000   42,000   

63 2-9602308600 ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛ ΠΑΡΑΣΚ/ΩΝ 0106 5LIT                                                                                                                                                       ΤΕ   20 24% 2,419   48,380   0,968   

64 2-9602308900 ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ                                                                                                                                                                       ΤΕ   25000 24% 0,030   750,000   15,000   

65 2-9602309000 
MULINEA 90Χ60-ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ                                                                                                                                                

ΤΕ   15000 24% 0,142   2.130,000   42,600   

66 2-9602309100 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΗΙΕΝΕ                                                                                                                                                             ΤΕ   6250 24% 0,048   300,000   6,000   

67 2-9602309300 
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 
ΝΕΟΓΝΩΝ                                                                                                                                                  

ΤΕ   50 24% 4,839   241,950   4,839   

68 2-9602309700 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥ                                                                                                                                                         

ΤΕ   100 24% 16,129   1.612,900   32,258   

69 2-9602409600 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ STOP WIDE ΜΕ 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ                                                                                                                                                                  

ΤΕ   300 24% 0,992   297,600   5,952   

70 2-9604200100 
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ Η.Κ.Γ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24mm  (25ΤΕΜ) - 
ΠΑΙΔΙΩΝ 15mm  (25ΤΕΜ)                                                                                                                                                                   

ΤΕ   50 24% 4,839   241,950   4,839   

71 2-9601911800 

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 
ΤΜΧ- ΠΑΙΔΙΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 ΤΜΧ  

ΣΕΤ 4 
ΤΜΧ 

10 24% 13,710   137,100   2,742   

72 5-2011000500 

ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - 
ΦΥΛΛΑ, ΣΦΗΝΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Κ.Λ.Π. 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ                                                                                       

M3   100 24% 3,226   322,600   6,452   
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73 5-2011011802 

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 
ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ 
ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ..                                                               

ΤΕ   5000 24% 0,594   2.970,000   59,400   

74 5-2011011900 
ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΠΡΟΩΡΩΝ 1,5-3,5 
ΚΙΛΑ                                                                                                                                                    

ΤΕ   12000 24% 0,059   708,000   14,160   

75 5-2011012000 
ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΝΕΟΓΝΩΝ 2-5 ΚΙΛΑ 
ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ                                                                                                                                  

ΤΕ   
13000

0 
24% 0,058   7.540,000   150,800   

76 5-2011012200 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 7-18                                                                                                                                                                    ΤΕ   4000 24% 0,159   636,000   12,720   

77 5-2011029600 
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, 
ΧΑΡΤΙΝΑ 250Χ135Χ50ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                                 

ΤΕ   70000 24% 0,052   3.640,000   72,800   

78 5-2011029700 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, 60CM 
ΠΛΑΤΟΣ                                                                                              

ΤΕ   8000 24% 2,182   17.456,000   349,120   

79 5-2011029900 
ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΒΕΛΟΝΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3L ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ                                                                                                

ΤΕ   4000 24% 0,506   2.024,000   40,480   

80 5-2011031100 
ΚΥΤΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ30cm                                                                                                                                

KG   50 24% 5,323   266,150   5,323   

81 5-1381010017 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 20-30KG ΤΕ   500 24% 0,056   28,000   0,560   

82 10-1311030004 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
20Χ20CM ΠΕΡΙΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
(ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 CM) 

ΤΕ 20 24% 2,177   43,540   0,871   

83 10-7711507200 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ15CM 
+-1CM 

ΤΕ 60 13% 4,292   257,520   5,150   

85 10-7712618900 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ 
ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ 
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 +2 CM Χ 2 ΕΩΣ 
3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 6,680   1.937,200   38,744   

86 10-7712619000 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ 
ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ 
ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ 
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45+ 2 CM Χ 2 ΕΩΣ 
3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 6,680   1.937,200   38,744   

87 10-7506200102 
Βαμβάκι υδρόφιλο φαρμακευτικό 
Ελληνικής Φαρμακοποιίας                                                                                                                                

KG   1800 13% 4,231   7.615,800   152,316   

88 10-7727800301 

ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 15GR 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ                                           

ΤΕ   80 13% 4,535   362,800   7,256   
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89 10-7817803000 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΞΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, 10Χ20 
+- 1 ΕΚ.                                                 

ΤΕ   100 13% 24,336   2.433,600   48,672   

90 10-7817803100 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
13Χ13 +-1 ΕΚ.                         

ΤΕ   125 13% 14,159   1.769,875   35,398   

91 10-7817803200 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
17Χ17 +-2 ΕΚ.                         

ΤΕ   250 13% 28,011   7.002,750   140,055   

92 10-7817803300 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
23Χ23 +-1 ΕΚ.  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΓΑ                       

ΤΕ   250 13% 26,549   6.637,250   132,745   

93 10-7817803400 

 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ 
ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
20Χ20 +-1 ΕΚ.  ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ                       

ΤΕ   150 13% 24,189   3.628,350   72,567   

94 10-9602300202 

Παιδικά λάδια. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΤΩΝ 75ML ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΣΠΡΕΥ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ                                                                                                                                                                        

FL   148 24% 2,016   298,368   5,967   

95 10-9602300300 

Παιδικά σαμπουάν ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ-
PARABENS ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH 
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 
750 ML ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ                                                                                                                                                                 

FL   450 24% 2,482   1.116,900   22,338   

96 10-9602308800 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ 
ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 
100MM +-10% ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ              

ΤΕ   100 24% 12,363   1.236,300   24,726   

97 10-9602303201 
Πάστα εύπλαστη σε μορφή 
ράβδου βοηθητική για συγκόλιση 
βάσεων στομίας                                                                                                                

ΤΕ   50 13% 1,239   61,950   1,239   

98 10-9602304800 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-
ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
35ΜΜ                                                                                                            

ΤΕ   300 13% 2,906   871,800   17,436   
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99 10-9602312700 

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 6 ΕΩΣ 12% 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. 50 ΕΩΣ 100GR                                                                                  

ΤΕ   100 13% 5,531   553,100   11,062   

100 10-9602315000 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
75+-5ΧΙΛ                                                                                                                               

ΤΕ   100 24% 4,839   483,900   9,678   

  
       

  
    

  144.829,205   2.896,584   

 

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

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

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18-11-2019, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών,  

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

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

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 

ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους :  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

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

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

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 
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2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

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

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν 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. 

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

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

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

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

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

2.2.3.6.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  

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

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

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

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

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

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

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

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να δηλώνουν τον  γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

του είδους για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, για τα έτη 2015, 2016, 2017. Σε περίπτωση που οι 
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πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να δηλώσουν τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών 

του συγκεκριμένου ή αντίστοιχου είδους που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2015,2016 και 

2017. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά 

διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς όπως 

αυτά μπορεί να ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

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

αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

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

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

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

σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, ππρροοσσκκοομμίίζζοουυνν  κκααττάά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυςς  ωωςς  

δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς, τταα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  εεππιιλλοογγήήςς  πποουυ  ζζηηττοούύννττααιι  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  

22..22..44,,  22..22..55,,  22..22..66  κκααιι  22..22..77  ((όόππωωςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  22..22..99..22  ΑΑπποοδδεειικκττιικκάά  μμέέσσαα__ΒΒ22  έέωωςς  ΒΒ99))  κκααθθώώςς  κκααιι  

ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7799  ππααρρ..  44  ττοουυ  νν..  44441122//22001166  ΤΤυυπποοπποοιιηημμέέννοο  ΈΈννττυυπποο  ΥΥππεεύύθθυυννηηςς  ΔΔήήλλωωσσηηςς  
((ΤΤΕΕΥΥΔΔ))  ((ΒΒ//33669988//1166--1111--22001166)),,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  εεππιισσυυννααππττόόμμεεννοο  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ΠΠααρράάρρττηημμαα    VVΙΙ  ττοο  οοπποοίίοο  

ααπποοττεελλεείί  εεννηημμεερρωωμμέέννηη  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη,,  μμεε  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ττοουυ  νν..  11559999//11998866..  
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

 Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

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

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

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

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

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

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

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

ισχύουν. 

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

 β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
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προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

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

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

φορέας. 

 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

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

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

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

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

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

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

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

 Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

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

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015, 2016, 

2017, στα οποία να φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών. 

  Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν  

 α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του 

συγκεκριμένου είδους για τα έτη 2015, 2016, 2017 με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη, είτε 

εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα τα υλικά, τις ποσότητες, την αξία, τις 

ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης . 

 β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων 

προμηθειών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς θα  πρέπει να  προσκομίσουν 

τα αντίστοιχα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  

 Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

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

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

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

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

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

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

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

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

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

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

 Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

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

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

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

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

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

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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 Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

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

αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της Διακήρυξης για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας των ζητουμένων ειδών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

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

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

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

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

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

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

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

ν.4412/2016 , και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

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

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

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

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

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

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους (ηλεκτρονική και έντυπη) τα ακόλουθα:  

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

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

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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

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

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

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

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

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

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

την αξιολόγησή της. 

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

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

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

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

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

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
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που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 

από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

αα))  TTοο  ττυυπποοπποοιιηημμέέννοο  έέννττυυπποο  υυππεεύύθθυυννηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ((ΤΤ..ΕΕ..ΥΥ..ΔΔ..)),,  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7799  

ττοουυ  νν..  44441122//22001166,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  22..22..99..11..  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς..  ΟΟιι  ππρροοσσφφέέρροοννττεεςς  

σσυυμμππλληηρρώώννοουυνν  ττοο    σσχχεεττιικκόό  ππρρόόττυυπποο  ΤΤΕΕΥΥΔΔ  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  ααννααρρττηηθθεείί,,  κκααιι  σσεε  εεππεεξξεερργγάάσσιιμμηη  μμοορρφφήή  ααρρχχεείίοουυ  

ddoocc,,  σσττηη  δδιιααδδιικκττυυαακκήή  ππύύλληη  wwwwww..pprroommiitthheeuuss..ggoovv..ggrr  ττοουυ  ΕΕΣΣΗΗΔΔΗΗΣΣ  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  

δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  VVII)),,  

ββ))  εεγγγγύύηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττoo  άάρρθθρροο  7722  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  κκααιι  ττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  22..11..55  κκααιι  22..22..22  

ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς..  

γ) τταα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  εεππιιλλοογγήήςς  πποουυ  ζζηηττοούύννττααιι  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  22..22..44,,  22..22..55,,  22..22..66  κκααιι  22..22..77  

((όόππωωςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  22..22..99..22  ΑΑπποοδδεειικκττιικκάά  μμέέσσαα__ΒΒ22  έέωωςς  ΒΒ99)) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος I. 

2.4.3.2 HH  ττεεχχννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  

ττεεθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ααννααθθέέττοουυσσαα  ααρρχχήή  μμεε  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ««ΑΑππααιιττήήσσεειιςς--ΤΤεεχχννιικκέέςς  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς»»  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήμμααττοοςς    

IIII  ττηηςς  ΔΔιιαακκήήρρυυξξηηςς,,  ππεερριιγγρράάφφοοννττααςς  αακκρριιββώώςς  ππώώςς  οοιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

ππλληηρροούύννττααιι..  ΠΠεερριιλλααμμββάάννεειι  ιιδδίίωωςς  τταα  έέγγγγρρααφφαα  κκααιι  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  ββάάσσεειι  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  ααξξιιοολλοογγηηθθεείί  ηη  

κκααττααλλλληηλλόόλληητταα  ττωωνν  ππρροοσσφφεερρόόμμεεννωωνν  εειιδδώώνν,,  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  κκρριιττήήρριιοο  ααννάάθθεεσσηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννααλλυυττιικκώώςς  

ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  ωωςς  άάννωω  ΠΠααρράάρρττηημμαα....    

1) Πίνακες οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ. 

 Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά, επί ποινή  απόρριψης, δεν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνονται : 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του και ο χρόνος παράδοσης των ειδών 

 το εργοστάσιο κατασκευής των τελικών προϊόντων και ο τόπος εγκατάστασης του  

 να εγγυάται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα των ειδών ώστε 

να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, για το οποίο προορίζονται τα υπό 

προμήθεια είδη. 
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 Η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 

υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο και δεν απαιτεί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

 Για την διευκόλυνση της τεχνικής αξιολόγησης, οι προσφέροντες επισημαίνουν τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά και έγγραφα με τον αύξοντα αριθμό που τους δίνεται ανωτέρω στη παρούσα διακήρυξη. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τους πίνακες 

οικονομικής προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης.  

 Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 

 Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

 Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονομική 

προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.   

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, και γ) η συνολική προσφερόμενη τιμή 

υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στη 

Ενότητα 1.3 της παρούσας «Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης».  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 

παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 18-10-2018 και ώρα 11.00΄ πρωινή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με 

την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 

τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α 

και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
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αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

 Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 

των οικονομικών φορέων. 

 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση 
τεχνικών προδιαγραφών πρώτο στάδιο και αξιολόγηση οικονομικών προδιαγραφών δεύτερο στάδιο)  
επικυρώνονται μμεε  μμίίαα  ααππόόφφαασσηη  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς ττιιςς  ππααρρ..  1188  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  110077  ττοουυ  ΝΝ..44449977//22001177,,  ηη  

οοπποοίίαα  ττρροοπποοπποοιιεείί  ττηηνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  110000  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.   

 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 

της παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, που δε μπορεί να είναι μικρότερη 

των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παρ.19 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016)  από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2. (Β1) της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης 

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
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 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

 Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 

και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού 50% , απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 



 

Σελίδα 47 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 

υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

θέτοντας προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ  

προδικαστική προσφυγή, κατά της σχετικής πράξης ή παράληψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 

παρ. 1 ν. 4412/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017. Η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 

(αρθ. 372-373 του Ν. 4412/2016) κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. 

α΄ ν. 4412/2016) ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 

4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 

περ. γ΄ ν. 4412/2016). 

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 

παρ. 2 ν. 4412/2016). 

  Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.  

  Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για 

τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των 

τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 ν. 

4412/2016). 

 Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 

κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

 Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να 

επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 έντυπο προσφυγής του 

Παραρτήματος ΙV της παρούσης: 

 εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 

 επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη 

“πληρωμένο”,  

 βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το 

αποδέχεται. 

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 

το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που 
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εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 

την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016). 

 Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης.(άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

 Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της λειτουργίας του 

συστήματος «επικοινωνία» συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή pdf, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, της υπ΄αριθμ. 

56902/215/β΄1924/2-6-2017 υπουργικής απόφασης, και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της 

από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της 

προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 

Η κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τρίτων, η 

υποβολή των απόψεων της αναθέτουσας αρχής, η διαδικασία και οι προθεσμίες εξέτασης της προσφυγής, 

η απόφαση επί της προσφυγής και οι συνέπειες που επιφέρει ορίζονται στα σχετικά άρθρα του  Π.Δ. 

39/2017 «Κανονισμός εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών.» 

Η προθεσμία για την  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από την 

άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας , με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του  Ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 

άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

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

 

4.4 Υπεργολαβία 

 4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 

κυρίου αναδόχου.  

 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

 Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή 

άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την 

αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 

στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 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. 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής εκπλήρωσης των 

(μηνιαίων) συμβατικών υποχρεώσεων του, που βεβαιώνεται με  την έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής 

και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της σύμβασης, υπογεγραμμένο από 

τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου ορθής 

εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 

 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 Α) 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. 

 Β) Ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) 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). 

 Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (παρ. 6, 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 60.000,00€). 

Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 

επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 

σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος 

προεραίσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω 

σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 

της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Ε) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% . 

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

Αρχή. 

 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στο σχετικό 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. και συγκεκριμένα: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της 

σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο, έργο της οποίας 

θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 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 Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη 

έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

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

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
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ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 

εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραγγελίας 

εντός πέντε εργασίμων ημερών στην είσοδο της αποθήκης του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με φροντίδα, 

δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή  Παρακολούθησης και 

Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου στην παρούσα διακήρυξη (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 

γ. Με πρακτική δοκιμασία 

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 

και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο 

τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
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εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός 
……. αριθμός … ΤΚ………..,] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
της….…………. για την …………………………………………..συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα 
με τη με αριθμό  126/2018 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν 
λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 
Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 
................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την 
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 126/2018 
Διακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΠΥΥ2014 Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΠΟΣ. 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣ. 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 2-7729800101 
Ψαλίδια πλαστικά για stop γραμμών 
σύνδεσης σε σύστημα ΣΦΠΚ                                                                                                                           

ΤΕ   1500 24% 0,373   559,500   134,280   693,780   

2 2-7800600100 Παγοκύστες με ειδικό υλικό gel                                                                                                                                                       ΤΕ   50 24% 4,355   217,750   52,260   270,010   

3 2-7801400100 Αλουμινοσένδονα 140χ220 cm περίπου                                                                                                                                                   ΤΕ   150 24% 2,828   424,200   101,808   526,008   

4 2-7801400202 
Κουβέρτες αλουμινίου τριών στρωμάτων, 
διάστασης 210χ120cm περίπου                                                                                                                    

ΤΕ   10 24% 4,194   41,940   10,066   52,006   

5 2-7807400102 
Ποτηράκια πλαστικά χορήγησης φαρμάκων 
των 25 ml με 4 διαβαθμίσεις                                                                                                                    

ΤΕ   140456 24% 0,0105   1.474,788   353,949   1.828,737   

6 2-7809300206 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟI ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΑΚΚΟΥΣ H 
ΑΣΚΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚ. 1000ML                                                                                      

ΤΕ   25 24% 14,516   362,900   87,096   449,996   

7 2-7811900102 
Φιάλες μπιμπερό των 125 gr, από πυρίμαχο 
διαφανές γυαλί με φυσική και ανατομική 
θηλή                                                                                                 

ΤΕ   2000 24% 2,480   4.960,000   1.190,400   6.150,400   

8 2-7811900202 
Φιάλες μπιμπερό των 250 gr, από πυρίμαχο 
διαφανές γυαλί με φυσική και ανατομική 
θηλή                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 2,480   1.240,000   297,600   1.537,600   

9 2-7811900301 
Θηλές σίτισης ανατομικές από φυσικό LATEX 
με βαλβίδα για γάλα                                                                                                                        

ΤΕ   5000 24% 0,380   1.900,000   456,000   2.356,000   

10 2-7815900102 
Αναρτήρες ουροσυλλεκτών μεταλλικοί, 
κλίνης με στρογγυλή στήριξη                                                                                                                      

ΤΕ   600 24% 0,984   590,400   141,696   732,096   

11 2-1311150005 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΜΕΤΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ 
ΜΥΡΩΔΙΕΣ 

ΤΕ 300 24% 0,502   150,600   36,144   186,744   

12 2-7207000100 
Αεροθάλαμοι πιεσόμετρων ελαστικοί       ΌΛΑ 
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ                                                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 1,452   36,300   8,712   45,012   
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13 2-7207000203 
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 14 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                  

ΤΕ   25 24% 9,839   245,975   59,034   305,009   

14 2-7214700100 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ 
ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΗΛΗ , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 
3WAY ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 110ΕΚ. 
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Υ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ                                                                                                    

ΤΕ   450 24% 3,047   1.371,150   329,076   1.700,226   

15 2-1311150006 
ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ 
ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                         

ΤΕ   4000 24% 0,430   1.720,000   412,800   2.132,800   

16 2-73341018 
ΣΑΚΟΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 
ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ 
ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                           

ΤΕ   300 24% 8,602   2.580,600   619,344   3.199,944   

17 2-7602500601 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ                                                                                                                                                          ΤΕ   1500 24% 0,298   447,000   107,280   554,280   

18 2-7711505900 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ-ΓΟΝΑΤΟΣ σε ζεύγη ΜΕ 
ΣΕΝΣΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ Ε.Β.Θ., SMALL-MEDIUM-
LARGE, ΣΕ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕ   9 24% 45,161   406,449   97,548   503,997   

19 2-7818000300 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΥΡΕΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ 
ΓΥΑΛΙ -ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ +-0,1ο C, ΜΕ 
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ, 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.                                                                                                                                               

ΤΕ   300 24% 1,161   348,300   83,592   431,892   
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20 2-8400400102 

Πλαστικοί ράβδοι για ρήξη αμνιακών 
μεμβρανών, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, 
να είναι σχεδιασμένοι για τη ρήξη της 
αμνιακής μεμβράνης χωρίς τραυματισμό της 
μητέρας ή του εμβρύου. Να διαθέτει 
στρογγυλευμένο και προστατευμένο άκρο.                                                                                                            

ΤΕ   500 24% 0,992   496,000   119,040   615,040   

21 2-8403000101 

ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
Να δια τηρεί ερμητικό κλείσιμο και να 
αφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος 
ομφαλού, καθώς αυτός συρρικνώνεται. Να 
διαθέτει διπλό αγκιστρωτό σύστημα 
ασφαλείας ουτως ώστενα μην είναι δυνατόν 
να ανοίξει.                                                                                                                                                   

ΤΕ   2500 24% 0,129   322,500   77,400   399,900   

22 2-8404100201 

ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟ NON-LATEX ΥΛΙΚΟ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25-40 MM, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ            

ΤΕ   50 24% 2,839   141,950   34,068   176,018   

23 2-8409600101 

Μητροσκόπια μιας χρήσεως με βίδα ή 
σφιγκτήρα, πλαστικά, ατραυματικά, 
αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία S-L-
M                                                                       

ΤΕ   10000 24% 0,210   2.100,000   504,000   2.604,000   

24 2-1311060004 ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                                                                     ΤΕ   5 24% 120,968   604,840   145,162   750,002   

25 2-1311060005 
ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΩΝ                                                                                                                                           

ΤΕ   5 24% 48,387   241,935   58,064   299,999   

26 2-9601900800 ΠΕΡΠΑΤΟΥΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ                                                                                                                                                    ΤΕ   10 13% 27,168   271,680   35,318   306,998   

27 2-9601900900 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 100ο/ο ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
STOCKINETTE KOYTIA ΤΩΝ 12ΜΕΤΡΩΝ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Μ.                                                         

ΚΥΤΙ 250 24% 4,355   1.088,750   261,300   1.350,050   

28 2-9601901201 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 1/2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 0,500   50,000   12,000   62,000   
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29 2-9601901302 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 3/4 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 0,532   53,200   12,768   65,968   

30 2-9601901402 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΔΙΑΣΤ. 1 ΙΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   100 24% 0,581   58,100   13,944   72,044   

31 2-9601901601 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 
ΑΦΡΟΛΕΞ  ΔΙΑΣΤ.  2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 3,226   322,600   77,424   400,024   

32 2-9601901700 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  S. M. L.                                                                                                                               

ΤΕ   6 24% 9,677   58,062   13,935   71,997   

33 2-9601901900 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 
MIAMI-J                                                                                                                                             

ΤΕ   10 24% 9,435   94,350   22,644   116,994   

34 2-9601902410 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ LATEX 
FREE ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) S-M-L  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: SMALL: 
ΜΗΚΟΣ9ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 3,4ΕΚ. ±1 MEDIUM:  
ΜΗΚΟΣ 16ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 5ΕΚ. ± 1    LARGE:  
ΜΗΚΟΣ 22ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 9 ΕΚ. ± 1            

ΤΕ   500 24% 3,737   1.868,500   448,440   2.316,940   

35 2-9601903001 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   250 24% 5,339   1.334,750   320,340   1.655,090   

36 2-9601903300 
ΓΙΑΛΙΑ PLEXIGLAS ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                       

ΤΕ   5 24% 5,645   28,225   6,774   34,999   

37 2-9601903402 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                 

ΤΕ   250 24% 13,977   3.494,250   838,620   4.332,870   

38 2-9601904000 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                

ΤΕ   50000 24% 0,065   3.250,000   780,000   4.030,000   

39 2-9601904100 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                   

ΤΕ   30000 24% 0,072   2.160,000   518,400   2.678,400   
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40 2-9601904202 
***ΔΟΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΤΩΝ 2500ML ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ                                                                                                    

ΤΕ   3000 24% 1,242   3.726,000   894,240   4.620,240   

41 2-9601904800 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ/ΧΡ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ                                                                                                                                 

ΤΕ   480 24% 1,161   557,280   133,747   691,027   

42 2-9601910800 

ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΟΥΜΕΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ, 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΚΛΙΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 400GR                                                                                                                    

ΤΕ   70 24% 27,419   1.919,330   460,639   2.379,969   

43 2-9601910900 
ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 16,645   416,125   99,870   515,995   

44 2-9601911000 
ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΓΕΘΗ [S,M,L,XL]                                                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 1,008   504,000   120,960   624,960   

45 2-9601911100 

ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ Μ.Χ., NA EINAI 24ΩΡΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ  
SYMPHONY-MEDELA & PLATINUM-AMEDA  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΓΑΛΑΤΟΣ                     

ΤΕ   300 24% 5,973   1.791,900   430,056   2.221,956   

46 2-9602103302 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ SpO2 
ΝΕΟΓΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ SpO2 70% 
έως 100% +- 2, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ, συμβατοι με 
οξύμετρα NELLCOR                                                                                                                              

ΤΕ   397 24% 7,919   3.143,843   754,522   3.898,365   

47 2-9602107600 
MECRODUCT KA.SS 032 ΓΙΑ WESCOR 
(ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ)                                                                                                                                         

ΤΕ   20 24% 154,839   3.096,780   743,227   3.840,007   

48 2-9602107800 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΡΩΤΑ SS044                                                                                                                                                     ΤΕ   100 24% 0,806   80,600   19,344   99,944   
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49 2-9602301601 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 400ML                                                                     

ΤΕ   10 13% 7,257   72,570   9,434   82,004   

50 2-9602301800 
Αλοιφή υπερηχοκαρδιογράφου σε φιάλη 250 
ml, αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη 
αγωγιμότητα                                                                                        

ΤΕ   1500 24% 1,065   1.597,500   383,400   1.980,900   

51 2-9602301903 

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml με 
διαβάθμιση ανά ml με σάκκο συλλογής 
ούρων 2000ml και κάνουλα εκκένωσης σε 
αποστειρωμένη ατομική συσκευασία ή 
αντίστοιχες                    

ΤΕ   1000 24% 3,661   3.661,000   878,640   4.539,640   

52 2-9602302001 

Εξασκητής αναπνοής TRI-FLO με τρείς μπάλες  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΕΙΣ 
ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΕ ΡΟΕΣ 600,900 ΚΑΙ 1200 
CC/SEC ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ 
ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                         

ΤΕ   100 24% 2,048   204,800   49,152   253,952   

53 2-9602302100 

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΡΕΦΩΝ-
ΠΑΙΔΩΝ                                                                       

ΤΕ   7000 24% 0,065   455,000   109,200   564,200   

54 2-9602302200 
Βραχιολάκια αναγνώρισης ενηλίκων,λευκά, 
πλαστικά                                                                                                                                     

ΤΕ   10000 24% 0,081   810,000   194,400   1.004,400   

55 2-9602302300 
Επιστόμια μιας χρήσης από χαρτόνι για 
σπειρόμετρα 3χ6cm και 2,5χ7,5cm και 
2,87χ7cm                                                                                                              

ΤΕ   1000 24% 0,161   161,000   38,640   199,640   

56 2-9602302700 
Πώματα για ουροσυλλέκτες, πλαστικά 
κωνικά αποστειρωμένα, τύπου SPIGGOTS                                                                                                              

ΤΕ   400 24% 0,101   40,400   9,696   50,096   

57 2-9602302902 
Προφυλακτικά κεφαλής υπερήχων μικρού 
διαμετρήματος με λεία επιφάνεια                                                                                                                 

ΤΕ   4100 24% 0,063   258,300   61,992   320,292   

58 2-9602303200 
Σακκούλες ιματισμού αυτοδιαλυόμενες σε 
νερό 92χ100mm                                                                                                                                 

ΤΕ   1500 24% 0,546   819,000   196,560   1.015,560   
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59 2-9602303401 
ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΚΡΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ.                                                                                                                       

ΤΕ   150 24% 2,688   403,200   96,768   499,968   

60 2-9602303503 ΚΑΠΑΚΙΑ CAPS ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HICKMAN                                                                                                                                                       ΤΕ   300 24% 3,629   1.088,700   261,288   1.349,988   

61 2-9602303602 
ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ 
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.                                                                                                                                

ΤΕ   500 24% 2,411   1.205,500   289,320   1.494,820   

62 2-9602303701 
ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 40Χ40 CM 
60ΓΡ.                                                                                                                                            

ΤΕ   60000 24% 0,035   2.100,000   504,000   2.604,000   

63 2-9602308600 ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛ ΠΑΡΑΣΚ/ΩΝ 0106 5LIT                                                                                                                                                       ΤΕ   20 24% 2,419   48,380   11,611   59,991   

64 2-9602308900 ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ                                                                                                                                                                       ΤΕ   25000 24% 0,030   750,000   180,000   930,000   

65 2-9602309000 
MULINEA 90Χ60-ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ                                                                                                                                                

ΤΕ   15000 24% 0,142   2.130,000   511,200   2.641,200   

66 2-9602309100 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΗΙΕΝΕ                                                                                                                                                             ΤΕ   6250 24% 0,048   300,000   72,000   372,000   

67 2-9602309300 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ                                                                                                                                                  ΤΕ   50 24% 4,839   241,950   58,068   300,018   

68 2-9602309700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ                                                                                                                                                         ΤΕ   100 24% 16,129   1.612,900   387,096   1.999,996   

69 2-9602409600 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ STOP WIDE ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ                                                                                                                                                                  

ΤΕ   300 24% 0,992   297,600   71,424   369,024   

70 2-9604200100 
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ Η.Κ.Γ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
24mm  (25ΤΕΜ) - ΠΑΙΔΙΩΝ 15mm  (25ΤΕΜ)                                                                                                                                                                   

ΤΕ   50 24% 4,839   241,950   58,068   300,018   

71 2-9601911800 

ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 ΤΜΧ- ΠΑΙΔΙΩΝ 5 ΣΕΤ 
ΤΩΝ 4 ΤΜΧ  

ΣΕΤ 4 
ΤΜΧ 

10 24% 13,710   137,100   32,904   170,004   

72 5-2011000500 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΦΥΛΛΑ, 
ΣΦΗΝΕΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ                                                                                       

M3   100 24% 3,226   322,600   77,424   400,024   

73 5-2011011802 

ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ..                                                               

ΤΕ   5000 24% 0,594   2.970,000   712,800   3.682,800   

74 5-2011011900 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΠΡΟΩΡΩΝ 1,5-3,5 ΚΙΛΑ                                                                                                                                                    ΤΕ   12000 24% 0,059   708,000   169,920   877,920   

75 5-2011012000 
ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΝΕΟΓΝΩΝ 2-5 ΚΙΛΑ ΜΕ 
ΙΣΧΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ                                                                                                                                  

ΤΕ   130000 24% 0,058   7.540,000   1.809,600   9.349,600   

76 5-2011012200 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 7-18                                                                                                                                                                    ΤΕ   4000 24% 0,159   636,000   152,640   788,640   
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77 5-2011029600 
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΧΑΡΤΙΝΑ 
250Χ135Χ50ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                                 

ΤΕ   70000 24% 0,052   3.640,000   873,600   4.513,600   

78 5-2011029700 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, 
60CM ΠΛΑΤΟΣ                                                                                              

ΤΕ   8000 24% 2,182   17.456,000   4.189,440   21.645,440   

79 5-2011029900 
ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΒΕΛΟΝΩΝ-ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3L ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ                                                                                                

ΤΕ   4000 24% 0,506   2.024,000   485,760   2.509,760   

80 5-2011031100 
ΚΥΤΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΛΕΥΚΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ30cm                                                                                                                                

KG   50 24% 5,323   266,150   63,876   330,026   

81 5-1381010017 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 20-30KG ΤΕ   500 24% 0,056   28,000   6,720   34,720   

82 10-1311030004 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ (ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 CM) 

ΤΕ 20 24% 2,177   43,540   10,450   53,990   

83 10-7711507200 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
10Χ15CM +-1CM 

ΤΕ 60 13% 4,292   257,520   33,478   290,998   

85 10-7712618900 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ 
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 
ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 +2 CM Χ 2 ΕΩΣ 
3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 6,680   1.937,200   251,836   2.189,036   

86 10-7712619000 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕ ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ 
ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 
ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ ,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45+ 2 CM Χ 2 ΕΩΣ 
3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 6,680   1.937,200   251,836   2.189,036   

87 10-7506200102 
Βαμβάκι υδρόφιλο φαρμακευτικό Ελληνικής 
Φαρμακοποιίας                                                                                                                                

KG   1800 13% 4,231   7.615,800   990,054   8.605,854   



 

Σελίδα 70 

88 10-7727800301 
ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 15GR ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ                                           

ΤΕ   80 13% 4,535   362,800   47,164   409,964   

89 10-7817803000 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΜΗ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, 10Χ20 +- 1 ΕΚ.                                                 

ΤΕ   100 13% 24,336   2.433,600   316,368   2.749,968   

90 10-7817803100 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 13Χ13 +-1 ΕΚ.                         

ΤΕ   125 13% 14,159   1.769,875   230,084   1.999,959   

91 10-7817803200 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 17Χ17 +-2 ΕΚ.                         

ΤΕ   250 13% 28,011   7.002,750   910,358   7.913,108   

92 10-7817803300 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 23Χ23 +-1 ΕΚ.  ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΓΑ                       

ΤΕ   250 13% 26,549   6.637,250   862,843   7.500,093   

93 10-7817803400 

 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ 
ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 20Χ20 +-1 ΕΚ.  ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ                       

ΤΕ   150 13% 24,189   3.628,350   471,686   4.100,036   



 

Σελίδα 71 

94 10-9602300202 

Παιδικά λάδια. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
ΤΩΝ 75ML ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ 
ΚΑΘΑΡΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ                                                                                                                                                                        

FL   148 24% 2,016   298,368   71,608   369,976   

95 10-9602300300 

Παιδικά σαμπουάν ΝΑ ΕΊΝΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ-PARABENS ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
PH ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 750 
ML ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ                                                                                                                                                                 

FL   450 24% 2,482   1.116,900   268,056   1.384,956   

96 10-9602308800 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ 
ΚΑΙ 100MM +-10% ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ              

ΤΕ   100 24% 12,363   1.236,300   296,712   1.533,012   

97 10-9602303201 
Πάστα εύπλαστη σε μορφή ράβδου 
βοηθητική για συγκόλιση βάσεων στομίας                                                                                                                

ΤΕ   50 13% 1,239   61,950   8,054   70,004   

98 10-9602304800 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
35ΜΜ                                                                                                            

ΤΕ   300 13% 2,906   871,800   113,334   985,134   

99 10-9602312700 

ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 6 ΕΩΣ 12% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. 50 ΕΩΣ 
100GR                                                                                  

ΤΕ   100 13% 5,531   553,100   71,903   625,003   

100 10-9602315000 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 75+-5ΧΙΛ                                                                                                                               

ΤΕ   100 24% 4,839   483,900   116,136   600,036   

  
        

  
   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   144.829,205     175.692,735   

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΠΥΥ2014 Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣ. 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ. Χ. 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 2-7729800101 
Ψαλίδια πλαστικά για stop γραμμών σύνδεσης σε 
σύστημα ΣΦΠΚ                                                                                                                           

ΤΕ   1500 24% 
 

        

2 2-7800600100 Παγοκύστες με ειδικό υλικό gel                                                                                                                                                       ΤΕ   50 24% 
 

        

3 2-7801400100 Αλουμινοσένδονα 140χ220 cm περίπου                                                                                                                                                   ΤΕ   150 24% 
 

        

4 2-7801400202 
Κουβέρτες αλουμινίου τριών στρωμάτων, διάστασης 
210χ120cm περίπου                                                                                                                    

ΤΕ   10 24% 
 

        

5 2-7807400102 
Ποτηράκια πλαστικά χορήγησης φαρμάκων των 25 
ml με 4 διαβαθμίσεις                                                                                                                    

ΤΕ   140456 24% 
 

        

6 2-7809300206 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟI ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, 
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΑΚΚΟΥΣ H ΑΣΚΟΥΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚ. 1000ML                                                                                      

ΤΕ   25 24% 
 

        

7 2-7811900102 
Φιάλες μπιμπερό των 125 gr, από πυρίμαχο 
διαφανές γυαλί με φυσική και ανατομική θηλή                                                                                                 

ΤΕ   2000 24% 
 

        

8 2-7811900202 
Φιάλες μπιμπερό των 250 gr, από πυρίμαχο 
διαφανές γυαλί με φυσική και ανατομική θηλή                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 
 

        

9 2-7811900301 
Θηλές σίτισης ανατομικές από φυσικό LATEX με 
βαλβίδα για γάλα                                                                                                                        

ΤΕ   5000 24% 
 

        

10 2-7815900102 
Αναρτήρες ουροσυλλεκτών μεταλλικοί, κλίνης με 
στρογγυλή στήριξη                                                                                                                      

ΤΕ   600 24% 
 

        

11 2-1311150005 
ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΜΕΤΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 
ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ 

ΤΕ 300 24% 
 

        

12 2-7207000100 
Αεροθάλαμοι πιεσόμετρων ελαστικοί       ΌΛΑ ΤΑ 
ΜΕΓΕΘΗ                                                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 
 

        

13 2-7207000203 
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 14 ΕΚΑΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                  

ΤΕ   25 24% 
 

        



 

Σελίδα 73 

14 2-7214700100 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΝΑ 
ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΗΛΗ , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, 
ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
110ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Υ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ                                                                                                    

ΤΕ   450 24% 
 

        

15 2-1311150006 
ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ 
ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                         

ΤΕ   4000 24% 
 

        

16 2-73341018 
ΣΑΚΟΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΟΣ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 
ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΤΙΣ ΜΥΡΩΔΙΕΣ                                                                                                           

ΤΕ   300 24% 
 

        

17 2-7602500601 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ                                                                                                                                                          ΤΕ   1500 24% 
 

        

18 2-7711505900 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ-ΓΟΝΑΤΟΣ σε ζεύγη ΜΕ 
ΣΕΝΣΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΩΝ Ε.Β.Θ., SMALL-MEDIUM-LARGE, ΣΕ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΕ   9 24% 
 

        

19 2-7818000300 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΠΥΡΕΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙ -
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ +-0,1ο C, ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΒΗΣΙΜΟ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.                                                                                                                                               

ΤΕ   300 24% 
 

        

20 2-8400400102 

Πλαστικοί ράβδοι για ρήξη αμνιακών μεμβρανών, 
αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, να είναι σχεδιασμένοι 
για τη ρήξη της αμνιακής μεμβράνης χωρίς 
τραυματισμό της μητέρας ή του εμβρύου. Να 
διαθέτει στρογγυλευμένο και προστατευμένο άκρο.                                                                                                            

ΤΕ   500 24% 
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21 2-8403000101 

ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Να δια 
τηρεί ερμητικό κλείσιμο και να αφαρμόζει σταθερή 
πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός 
συρρικνώνεται. Να διαθέτει διπλό αγκιστρωτό 
σύστημα ασφαλείας ουτως ώστενα μην είναι 
δυνατόν να ανοίξει.                                                                                                                                                   

ΤΕ   2500 24% 
 

        

22 2-8404100201 

ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟ NON-LATEX ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
25-40 MM, ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ            

ΤΕ   50 24% 
 

        

23 2-8409600101 
Μητροσκόπια μιας χρήσεως με βίδα ή σφιγκτήρα, 
πλαστικά, ατραυματικά, αποστειρωμένα σε ατομική 
συσκευασία S-L-M                                                                       

ΤΕ   10000 24% 
 

        

24 2-1311060004 ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                                                                                     ΤΕ   5 24% 
 

        

25 2-1311060005 ΑΣΚΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ                                                                                                                                           ΤΕ   5 24% 
 

        

26 2-9601900800 ΠΕΡΠΑΤΟΥΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ                                                                                                                                                    ΤΕ   10 13% 
 

        

27 2-9601900900 

ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 100ο/ο ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
STOCKINETTE KOYTIA ΤΩΝ 12ΜΕΤΡΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Μ.                                                         

ΚΥΤΙ 250 24% 
 

        

28 2-9601901201 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 1/2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 
 

        

29 2-9601901302 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 3/4 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 
 

        

30 2-9601901402 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ 
ΔΙΑΣΤ. 1 ΙΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   100 24% 
 

        

31 2-9601901601 
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΦΡΟΛΕΞ  
ΔΙΑΣΤ.  2 ΙΝ                                                                                                                                

ΤΕ   100 24% 
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32 2-9601901700 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  S. M. L.                                                                                                                               

ΤΕ   6 24% 
 

        

33 2-9601901900 ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΥΠΟΥ MIAMI-J                                                                                                                                             ΤΕ   10 24% 
 

        

34 2-9601902410 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΥΦΗΣ 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ LATEX FREE ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ 
ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) S-M-L  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: SMALL: 
ΜΗΚΟΣ9ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 3,4ΕΚ. ±1 MEDIUM:  ΜΗΚΟΣ 
16ΕΚ ± 3, ΠΛΑΤΟΣ 5ΕΚ. ± 1    LARGE:  ΜΗΚΟΣ 22ΕΚ ± 
3, ΠΛΑΤΟΣ 9 ΕΚ. ± 1            

ΤΕ   500 24% 
 

        

35 2-9601903001 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  

ΤΕ   250 24% 
 

        

36 2-9601903300 ΓΙΑΛΙΑ PLEXIGLAS ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                                       ΤΕ   5 24% 
 

        

37 2-9601903402 
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                                                 

ΤΕ   250 24% 
 

        

38 2-9601904000 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                

ΤΕ   50000 24% 
 

        

39 2-9601904100 
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΤΩΝ 100 ML                                                                                                                                   

ΤΕ   30000 24% 
 

        

40 2-9601904202 
ΔΟΧΕΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΟΥΡΩΝ, ΤΩΝ 2500ML ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ                                                                                                    

ΤΕ   3000 24% 
 

        

41 2-9601904800 
ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ/ΧΡ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ 
ΙΝΩΣΗ                                                                                                                                 

ΤΕ   480 24% 
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42 2-9601910800 
ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΟΠΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΛΙΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 400GR                                                                                                                    

ΤΕ   70 24% 
 

        

43 2-9601910900 
ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ                                                                                                             

ΤΕ   25 24% 
 

        

44 2-9601911000 
ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 
[S,M,L,XL]                                                                                                                                 

ΤΕ   500 24% 
 

        

45 2-9601911100 

ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ Μ.Χ., NA EINAI 24ΩΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΘΗΛΑΣΜΟΥ  SYMPHONY-MEDELA & PLATINUM-
AMEDA  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ 
ΓΑΛΑΤΟΣ                     

ΤΕ   300 24% 
 

        

46 2-9602103302 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ SpO2 ΝΕΟΓΝΩΝ, 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ SpO2 
70% έως 100% +- 2, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ, συμβατοι με οξύμετρα NELLCOR                                                                                                                              

ΤΕ   397 24% 
 

        

47 2-9602107600 MECRODUCT KA.SS 032 ΓΙΑ WESCOR (ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΟ)                                                                                                                                         ΤΕ   20 24% 
 

        

48 2-9602107800 ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΔΡΩΤΑ SS044                                                                                                                                                     ΤΕ   100 24% 
 

        

49 2-9602301601 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 400ML                                                                     

ΤΕ   10 13% 
 

        

50 2-9602301800 
Αλοιφή υπερηχοκαρδιογράφου σε φιάλη 250 ml, 
αντιαλλεργική, υδατοδιαλυτή με μεγάλη 
αγωγιμότητα                                                                                        

ΤΕ   1500 24% 
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51 2-9602301903 

Συσκευές ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml με 
διαβάθμιση ανά ml με σάκκο συλλογής ούρων 
2000ml και κάνουλα εκκένωσης σε αποστειρωμένη 
ατομική συσκευασία ή αντίστοιχες                    

ΤΕ   1000 24% 
 

        

52 2-9602302001 

Εξασκητής αναπνοής TRI-FLO με τρείς μπάλες  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΜΕ 
ΡΟΕΣ 600,900 ΚΑΙ 1200 CC/SEC ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ, 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ, 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                         

ΤΕ   100 24% 
 

        

53 2-9602302100 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΡΕΦΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ                                                                       

ΤΕ   7000 24% 
 

        

54 2-9602302200 Βραχιολάκια αναγνώρισης ενηλίκων,λευκά, πλαστικά                                                                                                                                     ΤΕ   10000 24% 
 

        

55 2-9602302300 
Επιστόμια μιας χρήσης από χαρτόνι για σπειρόμετρα 
3χ6cm και 2,5χ7,5cm και 2,87χ7cm                                                                                                              

ΤΕ   1000 24% 
 

        

56 2-9602302700 
Πώματα για ουροσυλλέκτες, πλαστικά κωνικά 
αποστειρωμένα, τύπου SPIGGOTS                                                                                                              

ΤΕ   400 24% 
 

        

57 2-9602302902 
Προφυλακτικά κεφαλής υπερήχων μικρού 
διαμετρήματος με λεία επιφάνεια                                                                                                                 

ΤΕ   4100 24% 
 

        

58 2-9602303200 
Σακκούλες ιματισμού αυτοδιαλυόμενες σε νερό 
92χ100mm                                                                                                                                 

ΤΕ   1500 24% 
 

        

59 2-9602303401 
ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΙΚΡΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ.                                                                                                                       

ΤΕ   150 24% 
 

        

60 2-9602303503 ΚΑΠΑΚΙΑ CAPS ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ HICKMAN                                                                                                                                                       ΤΕ   300 24% 
 

        

61 2-9602303602 
ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑ ΦΙΑΛΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ.                                                                                                                                

ΤΕ   500 24% 
 

        

62 2-9602303701 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 40Χ40 CM 60ΓΡ.                                                                                                                                            ΤΕ   60000 24% 
 

        

63 2-9602308600 ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛ ΠΑΡΑΣΚ/ΩΝ 0106 5LIT                                                                                                                                                       ΤΕ   20 24% 
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64 2-9602308900 ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ                                                                                                                                                                       ΤΕ   25000 24% 
 

        

65 2-9602309000 MULINEA 90Χ60-ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ                                                                                                                                                ΤΕ   15000 24% 
 

        

66 2-9602309100 ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΗΙΕΝΕ                                                                                                                                                             ΤΕ   6250 24% 
 

        

67 2-9602309300 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ                                                                                                                                                  ΤΕ   50 24% 
 

        

68 2-9602309700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ                                                                                                                                                         ΤΕ   100 24% 
 

        

69 2-9602409600 ΒΑΛΒΙΔΕΣ STOP WIDE ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ                                                                                                                                                                  ΤΕ   300 24% 
 

        

70 2-9604200100 
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ Η.Κ.Γ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24mm  
(25ΤΕΜ) - ΠΑΙΔΙΩΝ 15mm  (25ΤΕΜ)                                                                                                                                                                   

ΤΕ   50 24% 
 

        

71 2-9601911800 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 
ΤΜΧ- ΠΑΙΔΙΩΝ 5 ΣΕΤ ΤΩΝ 4 ΤΜΧ  

ΣΕΤ 4 
ΤΜΧ 

10 24% 
 

        

72 5-2011000500 
ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΦΥΛΛΑ, ΣΦΗΝΕΣ, 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ                                                                                       

M3   100 24% 
 

        

73 5-2011011802 
ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 
ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, 
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ..                                                               

ΤΕ   5000 24% 
 

        

74 5-2011011900 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΠΡΟΩΡΩΝ 1,5-3,5 ΚΙΛΑ                                                                                                                                                    ΤΕ   12000 24% 
 

        

75 5-2011012000 
ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΝΕΟΓΝΩΝ 2-5 ΚΙΛΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ                                                                                                                                  

ΤΕ   130000 24% 
 

        

76 5-2011012200 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 7-18                                                                                                                                                                    ΤΕ   4000 24% 
 

        

77 5-2011029600 
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΧΑΡΤΙΝΑ 
250Χ135Χ50ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ                                                                                                                                 

ΤΕ   70000 24% 
 

        

78 5-2011029700 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, 60CM 
ΠΛΑΤΟΣ                                                                                              

ΤΕ   8000 24% 
 

        

79 5-2011029900 
ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ-
ΣΥΡΙΓΓΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3L ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ                                                                                                

ΤΕ   4000 24% 
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80 5-2011031100 
ΚΥΤΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΛΕΥΚΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ30cm                                                                                                                                

KG   50 24% 
 

        

81 5-1381010017 ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ 20-30KG ΤΕ   500 24% 
 

        

82 10-1311030004 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20CM ΠΕΡΙΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ (ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 CM) 

ΤΕ 20 24% 
 

        

83 10-7711507200 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ15CM +-1CM 

ΤΕ 60 13% 
 

        

85 10-7712618900 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ 
ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 +2 CM Χ 2 ΕΩΣ 3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 
 

        

86 10-7712619000 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΓΟΥΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ ΥΠΟ 
ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45+ 2 CM Χ 2 ΕΩΣ 3CM ΚΟΡΔΟΝΙ. 

ΤΕ 290 13% 
 

        

87 10-7506200102 
Βαμβάκι υδρόφιλο φαρμακευτικό Ελληνικής 
Φαρμακοποιίας                                                                                                                                

KG   1800 13% 
 

        

88 10-7727800301 
ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 
15GR ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ                                           

ΤΕ   80 13% 
 

        

89 10-7817803000 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, 10Χ20 +- 1 
ΕΚ.                                                 

ΤΕ   100 13% 
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90 10-7817803100 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 13Χ13 +-1 ΕΚ.                         

ΤΕ   125 13% 
 

        

91 10-7817803200 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 17Χ17 +-2 ΕΚ.                         

ΤΕ   250 13% 
 

        

92 10-7817803300 

ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 23Χ23 +-1 ΕΚ.  ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΚΚΥΓΑ                       

ΤΕ   250 13% 
 

        

93 10-7817803400 

 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΕΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ, ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 20Χ20 +-1 ΕΚ.  ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑ                       

ΤΕ   150 13% 
 

        

94 10-9602300202 
Παιδικά λάδια. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΤΩΝ 
75ML ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΥ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ                                                                                                                                                                        

FL   148 24% 
 

        

95 10-9602300300 

Παιδικά σαμπουάν ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ-PARABENS 
ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 750 ML ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ                                                                                                                                                                 

FL   450 24% 
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96 10-9602308800 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 
100MM +-10% ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ              

ΤΕ   100 24% 
 

        

97 10-9602303201 
Πάστα εύπλαστη σε μορφή ράβδου βοηθητική για 
συγκόλιση βάσεων στομίας                                                                                                                

ΤΕ   50 13% 
 

        

98 10-9602304800 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-
ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 35ΜΜ                                                                                                            

ΤΕ   300 13% 
 

        

99 10-9602312700 
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΜΕ 6 ΕΩΣ 12% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. 50 ΕΩΣ 100GR                                                                                  

ΤΕ   100 13% 
 

        

100 10-9602315000 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 75+-5ΧΙΛ                                                                                                                               

ΤΕ   100 24% 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
    

Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 
Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Τ. Κυρίτση 
: 2313 312232, Fax 2310 830359 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 

    ΑΑξξίίααςς  ………………………………..  εευυρρώώ  χχωωρρίίςς    ΦΦΠΠΑΑ,,  ππρροομμήήθθεειιααςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ««ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ»»  
 

Θεσσαλονίκη, σήμερα________ του μήνα________________________του έτους ___________, ημέρα της 

εβδομάδας  ………………………………….οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόμιμα από ττηηνν  ΔΔιιοοιικκήήττρριιαα  κκαα  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΠΠααππααχχρριισσττοοδδοούύλλοουυ και 

αφετέρου η εταιρεία_____________________Α.Φ.Μ………………………,ΔΟΥ……………………………., 

τηλ…………………………………… fax:………………………….., email:………………………………………..  που  νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον/την_______________________________________________________ 

      

Έχοντας υπόψη : 

1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 15η/29-12-2014 συνεδρίασή του (θέμα 

78ο) εγκρίθηκε η κατάρτιση του ΠΠΥΥ έτους 2015, ανά είδος και προϋπολογιζόμενη δαπάνη, 

σύμφωνα με το αντίστοιχο ΠΠΥΥ έτους 2014, όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά κατά το έτος 2013 και έλαβε έγκριση με την υπ΄αριθμ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 3261/τ.Β΄/4-12-2014. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 30119/06-10-2016 έγγραφο της 4ης Δ.Υ.Πε. με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 

υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4690/15-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ όπου αναφέρεται ότι με την ισχύ του νέου Ν. 

4412/2016 η ΕΠΥ δεν είναι πλέον αρμόδια για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που 

εκπονούνται ή καθορίζονται από τους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 2580/2007, 

3. την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 14η/20-9-2017 

συνεδρίασή του (θέμα εκτ. 3ο ) με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών και η διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ 
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(CPV 33192000-2)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 175.700,00€ με Φ.Π.Α. σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 

έτους 2014, 

4. την υπ’ αριθμ.: 3497/2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ο9469067-Ζ9Ξ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

5. τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 4525/1-12-2017 απόφασης (ΦΕΚ 4208/τ.Β/1-12-2017), αναφορικά με 

την παράταση του χρόνου προκήρυξης των διαγωνισμών σε εφαρμογή του ΠΠΠΥ 2014 και 

ΠΠΥΥ2015, έως τις 31-12-2018. 

6. Τη με αριθμ. 126/2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ και περίληψη αυτής δημοσιεύτηκε τοπική εφημερίδα και αναρτήθηκε 

στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

7. Το από …………………… σχετικό  πρακτικό αξιολόγησης των  οικονομικών προσφορών της επιτροπής  

του διαγωνισμού με την πρόταση της  για την κατακύρωση του.  

8. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την ………………………… 

συνεδρίασή του (θέμα    ο), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2017 και του Π.Δ. 80/2016. 
   

Άρθρο 1ο 
 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτει στο δεύτερο, ο οποίος για συντομία θα 
αναφέρεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται αναλυτικά 
περιγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
σύμβασης, με τις αναγραφόμενες σε αυτές ποσότητες   και τιμές μονάδας. 
  Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του θα προμηθευτεί κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της σύμβασης των κατακυρωθέντων ειδών, ποσότητες, που θα καλύψουν της ανάγκες του.   
   

Άρθρο 2ο  
 
 Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από __________________________μέχρι 

_________________________________________και με δικαίωμα μονομερούς,  από πλευράς του 

Νοσοκομείου, τρίμηνης παράτασης, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος και για τα 

είδη για το οποία δεν έχει λήξει η συμβατική ποσότητα. 

 Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής 
διάρκειας, ή της νόμιμης παράτασης, εφόσον γίνει προμήθεια του ζητούμενου είδους από Κεντρική 
Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, ΕΚΑΑ ή 4η ΔΥΠΕ-ΚΑΑ). Επίσης, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από 
διαγωνισμό, υπογράψει νέες συμβάσεις για τα ίδια είδη. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσης 
σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του χορηγητή για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. 
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή 
μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών 
Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει 
μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός 
των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 
τελικώς παραληφθούν. 
 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 Ειδικότερα σε περίπτωση πτώσης των τιμών του παρατηρητηρίου.  
                                                              

Άρθρο 3 ο 
 
 Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις αναγκαίες από το κάθε 
Ίδρυμα ποσότητες αυτών των ειδών με τους εξής όρους: 

 Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται από το Νοσοκομείο εγγράφως ή 

τηλεφωνικώς, 48 ώρες τουλάχιστον πριν  από την επιθυμητή ημερομηνία  παράδοσης  του είδους. 

 Παραγγελία  που  θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα από τους προμηθευτές να  την εκτελέσουν χωρίς να  αποβεί  σε βάρος της  ποιότητας των 

παραγγελθέντων ειδών. 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν προς το  Νοσοκομείο επαρκή στοιχεία όπως 

τηλέφωνα, ΦΑΞ, Ταχ. Δ/νση κ.λ.π., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς  επίσης  

και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες του Νοσοκομείου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην είσοδο της αποθήκης του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με φροντίδα, 

δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή. 

 Τα παραδιδόμενα είδη θα συνοδεύονται από δελτία αποστολής στα οποία θα αναγράφονται όλα 

τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και τις ισχύουσες Αγορανομικές 

Διατάξεις, καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής και τη χώρα προέλευσης αυτού. 

 Τα προϊόντα που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού καθώς και την προσφορά του προμηθευτή, διαφορετικά η σύμβαση δε θα ισχύσει και η 
προμήθεια των προϊόντων θα γίνει από τον επόμενο μειοδότη, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό 
μειοδότη που δεν πληροί τους όρους.  
 Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, 
αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της 
κατάστασης για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών.  
 Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας. 
  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 
 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 
 
 

Άρθρο 4ο 
 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου στην παρούσα διακήρυξη (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: 
α. Με μακροσκοπική εξέταση. 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ. Με πρακτική δοκιμασία 
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 

και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο 
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον ανάδοχο. 
 Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
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 Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 
 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από 
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 5ο 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή 
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την 
αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 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. 
 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 
του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 
 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων. 
 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 Α) 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. 

 Β) Ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) βάσει 
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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). 

 Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (παρ. 6, 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 60.000,00€). 

Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 

επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 

σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος 

προεραίσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω 

σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 

της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Ε) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% . 

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

Αρχή. 

 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στο σχετικό 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. και συγκεκριμένα: 

α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της 

σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο, έργο της οποίας 

θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

 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 Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη 

έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
 

Άρθρο 6ο 
 
  Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις πληρωμής του προμηθευτή, όταν αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα αυτής όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε 
συμβατικές παραβάσεις κ.λ.π. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκομείου την 
προκαλούν. 
  Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης ανεξάρτητα από τον 
καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση της παράδοσης, μπορεί ο Διοικητής  
του Νοσοκομείου να του επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει με 
παρακράτηση από το λαβείν του χορηγητή και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
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κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Εάν ο χορηγητής για δεύτερη φορά παραδώσει 
εκπρόθεσμα τα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος μπορεί να τον 
κηρύξει έκπτωτο, να προβεί σε  νέα διαπραγμάτευση με άλλους προμηθευτές και εάν προκύψει διαφορά 
τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή. Τα είδη που θα προσκομισθούν να είναι τα ίδια με τα 
προσφερθέντα όπως αυτά που περιγράφονται στην προσφορά και στα προσπέκτους ή με βάση τα τυχόν 
προσκομισθέντα δείγματα. 
  Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που 
προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλισθεί το οικονομικό του 
συμφέρον. 
 

Άρθρο 7ο 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του 
Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 
αιτήματος. 
 

Άρθρο 8ο 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, 
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 

Άρθρο 9ο 

 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με 
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
  

Άρθρο 10ο 

 
 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
  Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο χορηγητής κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
αριθμός_____________________________της Τράπεζας____________________ποσού _____________€ 
με ισχύ μέχρι της επιστροφή της,  η οποία  και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της 
σύμβασης. 
 Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση κι αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις τριπλούν όπως ακολουθεί. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                             
 
 
 
     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  

Κων/πολεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τ. Κυρίτση 

- Τηλέφωνο: 2313 312232 

- Ηλ. ταχυδρομείο: tkiritsi@ippokratio.gr  

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): ««ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΕΕΣΣ»»  ((CCPPVV::  3333119922000000--22))  - Η σύμβαση αναφέρεται 
σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : προμήθεια ειδών 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 126/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:tkiritsi@ippokratio.gr
http://www.ippokratio.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση2; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»3 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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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 
κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5; 

[] 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. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

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

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). το ποσοστό του 30% της  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου15 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): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17:  
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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): 

[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
19

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν20: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης21, 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, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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 καταστάσεις25 
: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις26  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

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 συμφερόντων28, 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 
σύμβασης29; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
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[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200531: 

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:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής32; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

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

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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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 33: 

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, 

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 εξής34: 

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):  

[……][……][……] 
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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 
αναλογίες35 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 y36 -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 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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):  

[……][……][……] 
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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 αναφοράς37, 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 αναφοράς38, 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 ιδιωτικούς39: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες40, 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:  

[……] 
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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 ελέγχων41 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 για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

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: 

[……] 
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας42 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): [……][……][……] 
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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 μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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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 ηλεκτρονικά43, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι44 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]45 

 

                                                           

 
  
 



 

Σελίδα 113 

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 
αναφέρονται46, 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 
δωρεάν47. 

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): [……]    
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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) 
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"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 
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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 ανάδοχος ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 
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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. 

 

 
                                                           

 


