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ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ 
Γεωργίου Δαμάςκου 1, Ολυμπιακό Χωριό, 
Αχαρνζσ, τκ 13677 
Πλθροφορίεσ: Γιϊργοσ Οικονομόπουλοσ 
Σθλζφωνο : 210 24 20 213 
FAX  : 210 24 20215 
EMAIL: info@aemy.gr , 
goikonomopoulos@aemy.gr  
Website: www.aemy.gr 

  Αναρτθτζα ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

  ςτο ΔΛΑΥΓΕΛΑ και ςτο website 

 

 

  Ολυμπιακό Χωριό, 

  Αρ.Ρρωτ.: 2321/25-04-2017 

 

 
                            
 
 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Για τθν προμικεια Τλικϊν Εργαςτθρίων και Ιατρείων για τισ 

ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ 

 
με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  
βάςει τιμισ  
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ  
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΛ ΤΛΜΘΣ  

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Θμερομθνία: 10-05-2017 

Θμζρα: Τετάρτθ 

Ϊρα: 13:00 μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Οικονομικι Υποδιεφκυνςθ του Νοςοκομείου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ ΥΛΛΚΑ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ ΚΑΛ ΛΑΤΛΕΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 33141000-0 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 62.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ 
 

Τεμάχια  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

Ζωσ 31-12-2017 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 
 

Τμθματικζσ Ραραδόςεισ – Τόποσ Ραράδοςθσ: 
Γενικό Νοςοκομείο Κιρασ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 
 

Ωσ ορίηει θ προκιρυξθ 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και 
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 
 

25-04-2017 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ SITE ΣΘ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ  

25-04-2014 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
 

25-04-2017 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3293/04 (ΦΕΚ231/26.11.2004) «Ρολυκλινικι Ολυμπιακοφ Χωριοφ, 
Συνιγοροσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί», 
όπωσ ιςχφει, 

3. Τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, ΦΕΚ 
3638/ΤΑΕ & ΕΡΕ/29-05-07 – Ραράρτθμα 1 «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Λειτουργίασ & Διαχείριςθσ 
Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Μονάδων Υγείασ.», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

4. Το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και 
άλλεσ διατάξεισ» 

5. Το ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ  που ζχουν 
εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν 
εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 
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6. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.   
8. Το ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248) όπωσ ιςχφει. 

 

 2. Σισ αποφάςεισ: 

2.1. Τθν με αρικ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που 
αφορά τα Λατροτεχνολογικά Ρροιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-
10-94). 
2.3. Τθν υπ’ αρικμ. 8(κζμα 2)/10-03-2017 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ 
του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ  
2.4. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, (ΚΑΕ 24-01-01-80) 
2.5. Τθν αρικμ.πρωτ. 2245/19-04-2017 απόφαςθ  δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με 
ΑΔΑ:  ΨΕΛΛΟΕ-Θ90 

 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

υνοπτικό Διαγωνιςμό  με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ  προςφορζσ, 

Για τθν προμικεια  «Τλικοφ Εργαςτθρίων και Ιατρείων για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θιρασ»  

και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ. 

 
1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου  
Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ  
 

  10/05/2017 
Θμζρα Σετάρτθ 

Και μζχρι ϊρα 
13:00μμ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου  
Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ  
 

  10/05/2017 
θμζρα Σετάρτθ 

Και ϊρα 13:00μμ 

 
 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, 
είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ 
ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   
 

  

17PROC006101865 2017-04-25

ΑΔΑ: ΨΒΘΠΟΡΡ3-ΒΒΤ



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2321/25-04-2017  για την προμήθεια Υλικών Εργαςτηρίων και Ιατρείων για 
τισ ανάγκεσ του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

4 από 76 
 

 

ΜΕΡΟ  Αϋ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΟΣΘΣΕ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΕΜΑΧΙΑ  
 ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟ  

ΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ 

1 
ΦΛΑΛΛΔΛΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ GEL+CLOT ACTIVATOP 
5ML 13X100MM (κιτρινο πωμα ) 30.000 0,11 € 

2 
ΦΛΑΛΛΔΛΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ K3 EDTA 2ML 13X75  
μωβ πωμα 30.000 0,06 € 

3 
ΦΛΑΛΛΔΛΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ SODIUM CITRATE 
2,7ML  καλαςςι πωμα                                      10.000 0,07 € 

4 
ΦΛΑΛΛΔΛΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΧΩΛΣ ΑΝΤΛΡΘΚΤΛΚΟ ΜΕ 
ΡΩΜΑ ΒΛΔΩΤΟ Ι ΡΕΣΑΛΣΤΟ 10ML 700 0,20 € 

5 
ΦΛΑΛΛΔΛΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ 3,2% 1,6ml  13χ75mm         
μαυρο πωμα 10.000 0,20 € 

6 
VACUTAINER ECLIPSE NEEDLE 21GX1 1/4 ( ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΛΜΟΛΘΨΛΩΝ ) 3.000 0,24 € 

7 

ΦΛΑΛΛΔΛΑ VACUTAINER ΚΕΝΟΥ ΜΕ CLOT ACTIVATOR 
ΧΩΛΣ ΑΝΤΛΡΘΚΤΛΚΟ ΜΕ ΡΩΜΑ ΚΟΚΚΛΝΟ ΒΛΔΩΤΟ Ι 
ΡΕΣΑΛΣΤΟ 6ML 1.000 0,20 € 

8 VACUTEST ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΦΚΟΛΟΥΧΟ ΝΑΤΛΟ γκρι πωμα  500 0,20 € 

9 ΡΛΡΕΤΕΣ ΚΑΚΛΗΘΣΘΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ (TAKIVES ) ΓΛΑ ΤΚΕ                                                     8.000 0,18 € 

10 ΣΩΛΘΝΑΛΑ ΚΩΝΛΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΥ 16Χ100mm 8.000 0,20 € 

11 
ΡΛΡΕΤΕΣ PASTEUR ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ 1ml ΜΕ ΡΟΥΑ ΜΕ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ 700 0,10 € 

12 ΚΑΛΥΡΤΛΔΕΣ 24Χ24mm 7.000 0,01 € 
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13 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΑΤΟΧΛΣΤΕΣ 25,4Χ76,2mm 7.000 0,50 € 

14 ΥΓΧΘ ΡΛΡΕΤΩΝ ΚΛΤΛΝΑ (0-200μl ) 2.000 0,40 € 

15 ΥΓΧΘ ΡΛΡΕΤΩΝ ΜΡΛΕ ( 100- 1000μl ) 2.000 0,40 € 

16 ΒΑΜΒΑΚΛ ΥΔΟΦΥΛΟ 1000GR 5 3,16 € 

17 ΡΟΦΥΛΑΚΤΛΚΑ ΥΡΕΘΧΩΝ                        3.000 0,09 € 

18 
ΧΩΜΑΤΟΜΕΤΛΚΕΣ ΤΑΛΝΛΕΣ ΟΥΩΝ (11 ΡΑΑΜΕΤΩΝ) 
100ΤΜΧ 30 16,00 € 

19 ΗΕΛΕ ΓΛΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 250ML 5 1,25 € 

20 ΗΕΛΕ ΓΛΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 5LT 10 10,00 € 

21 ΤΑΥΜΑΡΛΑΣΤ ΑΛΜΟΛΘΨΛΑΣ        250ΤΜΧ 7.000 0,01 € 

22 ΧΘΜΛΚΘ ΦΟΜΟΛΘ 1KGR 8 2,40 € 

23 ΟΞΥΗΕΝΕ 1LT 300 1,50 € 

24 ΑΛΟΥΜΛΝΟΝΕΟ 1LT 10 1,50 € 

25 ΑΣΕΤΟΝ 1LT 5 2,70 € 

26 ΒΕΝΗΛΝΘ 300 1,95 € 

27 ΡΑΑΦΛΝΕΛΑΛΟ 2KGR 500 0,64 € 

28 ΒΑΛΟ ΓΛΑ ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 5 1,50 € 

ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΘ 

1 ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ  130Χ250MM ΑΥΤΟΚ 3.500 0,03 € 

2 ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ  150Χ330ΜΜ ΑΥΤΟΚ 3.500 0,03 € 

3  ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ  200Χ300ΜΜ 7.000 0,05 € 

4 ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 420Χ550ΜΜ 2.000 0,98 € 
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5 ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 90X230MM 1.500 0,02 € 

6 ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 30CΜΧ200Μ 10 25,00 € 

7 ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 25CΜΧ200Μ 15 48,00 € 

8 ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΜΕ ΡΛΕΤΑ 40CMX200M 7 25,00 € 

9 ΧΑΤΛ NON WOOVEN 120Χ140CM 2.000 0,98 € 

10 ΧΑΤΛ NON WOOVEN 75Χ75CM 2000 0,40 € 

11 ΧΑΤΛ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΩΣΘΣ ΔΛΣΚΩΝ   50x35cm 750 0,28 € 

12 ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΤΜΟΥ ΕΣΩΤΕΛΚΟΛ              2.000 0,12 € 

13 BOWΛΕ &DICK ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 300 1,95 € 

14 
ΕΤΛΚΕΤΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΓΛΑ CONTAINER    
39,5mmx68mm 3.500 0,10 € 

15 TAINIA ΔΛΑΚΛΤΛΚΘ ΓΛΑ ΜΑΚΑΛΣΜΑ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 50ΜΜ  1 21,00 € 

16 TAINIA ΔΛΑΚΛΤΛΚΘ ΓΛΑ ΜΑΚΑΛΣΜΑ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 30ΜΜ  1 21,00 € 

17 TAINIA ΔΛΑΚΛΤΛΚΘ ΓΛΑ ΜΑΚΑΛΣΜΑ ΕΓΑΛΕΛΩΝ 25ΜΜ  1 21,00 € 

18 ΤΑΛΝΛΑ ΔΕΛΚΤΘΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΤΜΟΥ ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ 200 2,60 € 

19 ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΕΣ ΚΛΕΛΔΑΛΕΣ ΓΛΑ CONTEINER 3.000 0,13 € 

20 ΧΑΤΛΝΑ ΦΛΛΤΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΓIA CONTEINER  3.000 0,12 € 

21 ΒΛΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΛΒΑΝΟΥ 500 0,20 € 

22 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΤΛΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ 
ΧΘΣΘ ΧΘΜΛΚΩΝ ΔΕΛΚΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ PCD ΓΛΑ 
ΕΓΑΛΕΛΑ ΜΕ ΚΟΛΛΟΤΘΤΕΣ Ι ΑΚΩΣΕΛΣ 2.000 0,68 € 

ΤΛΙΚΑ ΑΝΑΝΘΨΘ 

1 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ PENCIL POINT ΜΕ  
ΟΔΘΓΟ ΣΕ 90MM           22G 150 1,20 € 

2 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  PENCIL POINT ΜΕ  
ΟΔΘΓΟ ΣΕ 115MM         22G 10 1,20 € 
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3 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ PENCIL POINT ΜΕ  
ΟΔΘΓΟ ΣΕ 90MM           24G 10 1,20 € 

4 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  PENCIL POINT ΜΕ  
ΟΔΘΓΟ ΣΕ 90MM           27G 100 1,20 € 

5 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  PENCIL POINT ΜΕ  
ΟΔΘΓΟ ΣΕ 115MM         25G 10 1,20 € 

6 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ PENCIL POINT ΜΕ 
ΟΔΘΓΟ ΣΕ 90MM           25G 100 1,20 € 

7 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  QUINKE ΜΕ ΟΔΘΓΟ 
115ΜΜ    25G  150 1,20 € 

8 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ   QUINKE  ΜΕ ΟΔΘΓΟ 
115ΜΜ    27G  100 1,20 € 

9 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ   QUINKE ΧΩΛΣ ΟΔΘΓΟ    
22G  50 1,20 € 

10 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ   QUINKE ΧΩΛΣ ΟΔΘΓΟ    
23G  30 1,20 € 

11 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  QUINKE ΧΩΛΣ ΟΔΘΓΟ    
24G  30 1,20 € 

12 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ   QUINKE ΧΩΛΣ ΟΔΘΓΟ    
25G  50 1,20 € 

13 ΦΑΚΑΟΛΑ ΒΑΜΒΑΚΕΘ 30 0,20 € 

14 ΝΑΤΑΣΒΕΣΤΟΣ 4,5KGR 20 17,00 € 

15 ΦΛΛΤΑ ΓΛΑ ΕΡΛΣΚΛΘΛΔΛΟ ΚΑΚΕΤΘΑ 70 1,45 € 

16 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 1LT 4 3,00 € 

17 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 2LT 10 3,50 € 

18 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 3LT 5 4,00 € 

19 ΣΩΛΘΝΑΚΛΑ ΚΑΡΝΟΓΑΦΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΑ LUER-LOCK 100 1,42 € 

20 
ΥΔΑΤΟΡΑΓΛΔA ΚΑΡΝΟΓΑΦΛΑΣ ΓΛΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑ LEON 10 38,00 € 

21 ΟΔΘΓΟΣ ΔΛΑΣΩΛΘΝΩΣΘΣ ΕΝΘΛΛΚΩΝ 10 1,70 € 

22 ΟΔΘΓΟΣ ΔΛΑΣΩΛΘΝΩΣΘΣ ΡΑΛΔΩΝ 10 1,70 € 

23 ΚΘΛΟ ΕΝΘΛΛΚΩΝ 3 5,00 € 

24 ΚΘΛΟ ΡΑΛΔΩΝ 3 5,00 € 
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25 
ΟΔΘΓΟΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΥΛΟ ΓΛΑ ΔΥΣΚΟΛΘ 
ΔΛΑΣΩΛΘΝΩΣΘ 1 110,00 € 

26 ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΛΣΚΛΘΛΔΛΟΥ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 150 22,00 € 

27 ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΕΛΟΧΛΚΘΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 150 27,00 € 

28 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR 
VITALOGIK SMALL 2 15,00 € 

29 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR 
VITALOGIK MEDIUM 2 15,00 € 

30 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR 
VITALOGIK LARGE 2 15,00 € 

31 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR 
VITALOGIK XLARGE 2 15,00 € 

32 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR EDAN  
SMALL 2 15,00 € 

33 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR EDAN  
MEDIUM 2 15,00 € 

34 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR EDAN  
LARGE 2 15,00 € 

35 
ΡΕΛΧΕΛΛΔΕΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΓΛΑ MONITOR EDAN  
XLARGE 2 15,00 € 

36 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  2,0 20 0,85 € 

37 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  2,5 20 0,85 € 

38 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  3,0 20 0,85 € 

39 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  3,5 20 0,85 € 

40 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  4,0 30 0,85 € 

41 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  4,5 30 0,85 € 

42 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  5,0 30 0,85 € 

43 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  5,5 30 0,85 € 

44 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  6,0 30 0,85 € 

45 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  6,5 30 0,85 € 

46 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ ΧΩΛΣ CUFF Νο  7,0 30 0,85 € 
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47 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ  ΜΕ CUFF      No  6,0   70 1,00 € 

48 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ  ΜΕ CUFF      No  6,5 70 1,00 € 

49 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ  ΜΕ CUFF      No  7,0 200 1,00 € 

50 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ  ΜΕ CUFF      No  7,5 200 1,00 € 

51 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ  ΜΕ CUFF      No  8,0 150 1,00 € 

52 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ  ΜΕ CUFF      No  8,5 150 1,00 € 

53 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ SPIRAL  ΜΕ CUFF      No6,0 30 1,70 € 

54 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ SPIRAL  ΜΕ CUFF      No6,5 30 1,70 € 

55 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ SPIRAL  ΜΕ CUFF      No7,0 30 1,70 € 

56 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ SPIRAL  ΜΕ CUFF      No7,5 30 1,70 € 

57 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ SPIRAL  ΜΕ CUFF      No8,0 30 1,70 € 

58 ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟΛ ΣΩΛΘΝΕΣ SPIRAL  ΜΕ CUFF      No8,5 30 1,70 € 

59 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο1 1 135,00 € 

60 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο1,5 2 135,00 € 

61 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο2 2 135,00 € 

62 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο2,5 2 135,00 € 

63 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο3 3 135,00 € 

64 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο4 2 135,00 € 

65 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο5 2 135,00 € 

66 ΛΑΥΓΓΛΚΘ ΜΑΣΚΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ Νο6 1 135,00 € 

67 ΜΟΦΟΜΕΤΑΤΟΡΕΑΣ ΡΛΕΣΘΣ   ΜΟΝΟΣ 20 18,50 € 

68 ΜΟΦΟΜΕΤΑΤΟΡΕΑΣ ΡΛΕΣΘΣ ΔΛΡΛΟΣ 30 18,50 € 
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69 ΜΑΞΛΛΑΛ ΓΛΑ ΡΘΝΘ ΚΕΣΘ 10 13,50 € 

70 ΚΟΥΛΟΥΑ ΚΕΦΑΛΘΣ 10 5,03 € 

71 ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΘΛΛΚΩΝ  200 5,30 € 

72  ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΡΑΛΔΩΝ 30 5,30 € 

73 ΦΛΛΤΑ ΓΛΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ   ΕΝΘΛΛΚΩΝ 150 0,70 € 

74 ΦΛΛΤΑ ΓΛΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΚΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑ   ΡΑΛΔΩΝ 0 0,70 € 

75 ΑΝΤΛΜΛΚΟΒΛΑΚΑ ΦΛΛΤΑ ΕΝΘΛΛΚΩΝ 200 4,50 € 

76 ΑΝΤΛΜΛΚΟΒΛΑΚΑ ΦΛΛΤΑ ΡΑΛΔΩΝ 30 4,50 € 

77 
ΣΕΤ Τ ΓΛΑ ΝΕΦΕΛΟΡΟΛΘΣΘΣ  ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ 
ΒΟΓΧΟΔΛΑΣΤΑΛΤΛΚΩΝΜΕΣΩ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΘΑ 150 1,15 € 

78 
ΣΥΝΔΕΤΛΚΟ   Τ       ΓΛΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΕΝΔΟΤΑΧΕΛΑΚΟ 
ΣΩΛΘΝΑ ΧΩΛΣ ΚΑΡΑΚΛ ΜΕ Δ 150 0,70 € 

79 ΑΤΘΛΑΚΟΛ ΚΑΚΕΤΘΕΣ 30 19,00 € 

80 ΣΥΝΔΕΤΛΚΟ ΓΩΝΛΩΔΕΣ ΓΛΑ ΕΝΔΟΤΑΧΛΑΚΟ ΣΩΛΘΝΑ 150 0,90 € 

81 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No 6 4 8,00 € 

82 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No 6,5 4 8,00 € 

83 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No  7 8 8,00 € 

84 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No 7,5 8 8,00 € 

85 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No 8 8 8,00 € 

86 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No 8,5 4 8,00 € 

87 ΣΩΛΘΝΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ ΜΕ CUFF No 9 4 8,00 € 

ΤΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ 

1 ΡΛΑΚΑ ΓΕΛΩΣΘΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ Μ.Χ 200 0,44 € 
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2 

ΣΤΘΛΕΟΛ ΘΛΕΚΤΟΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑ 
ΜΟΝΟΡΟΛΛΚΘ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕ BUTTON ΚΟΡΘΣ ΚΑΛ 
ΑΛΜΟΣΤΑΣΘΣ 350 2,98 € 

3 
ΚΟΥΤΛΑ ΓΛΑ ΛΣΤΟΛΟΓΛΚΑ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΡΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΡΛΕΣΤΛΚΟ ΚΑΛ ΠΧΛ ΒΛΔΩΤΟ, ΑΡΠ 1000ML 70 0,76 € 

4 
ΚΟΥΤΛΑ ΓΛΑ ΛΣΤΟΛΟΓΛΚΑ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΡΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΡΛΕΣΤΛΚΟ ΚΑΛ ΠΧΛ ΒΛΔΩΤΟ, ΑΡΠ 5000ML 70 1,08 € 

5 ΟΜΡΑ  ΑΡΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΘ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ SMALL 30 0,90 € 

6 ΟΜΡΑ ΑΡΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΘ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ MEDIUM 70 0,90 € 

7 ΟΜΡΑ ΑΡΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΘ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ LARGE 70 0,90 € 

8 ΟΜΡΑ ΑΡΟΣΤ ΟΛΟΣΩΜΘ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ XLARGE 70 0,90 € 

9 ΕΚΛΗΩΤΕΣ ΚΛΣΩΝ ΣΑΦΘΝΕΚΤΟΜΘΣ (STRIPPER) 100CM 20 32,00 € 

10 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΡΕΗΛΟΥ MAYO 80Χ145CM ΔΥΟ 
ΣΤΩΜΑΤΩΝ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΟ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 150 1,20 € 

11 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΑΡΟΣΤ ΜΕ ΕΛΑΣΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ 
50Χ100CM 30 1,20 € 

12 ΦΑΚΑΟΛΑ NYLON 6MM- 70 CM 2 0,48 € 

13 
ΓΥΑΛΑΚΛΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΤΥΡΟΥ  < SAFETY 
GOGGLES> ΡΛΑΣΤΛΚΑ 5 1,80 € 

14 
ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΕΜΑΤΟΓΑΦΟΛ) 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ ΜΕ ΣΘΜΑΝΣΘ ΚΑΛ ΧΑΑΚΑ Μ.Χ 30 1,98 € 

15 ΒΟΥΤΣΕΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ Μ.Χ ΧΩΛΣ ΑΝΤΛΣΘΡΤΛΚΟ 70 0,19 € 

16 
ΣΕΤ ΥΧΓΘ ΑΝΑΟΦΘΣΕΩΝ ΚΟΛΛΛΑΣ Μ.Χ ΑΤΑΥΜΑΤΛΚΑ 
ΧΩΛΣ ΟΡΘ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕ ΣΩΛΘΝΑ ΜΘΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΩΝ 70 3,12 € 

17 ΚΕΛ ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΟ 2,5GR 4 2,65 € 

18 
ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΘ,ΑΡΟΟΦΘΣΛΜΘ ΕΥΣΤΘ ΟΥΣΛΑ ΧΟΛΕΛΑΣ 
ΗΕΛΑΤΛΝΘΣ 5 64,00 € 

19 ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΘ ΓΑΗΑ ΑΡΟΟΦΘΣΛΜΘ 7,5Χ10CM 30 5,00 € 

20 ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΘ ΓΑΗΑ ΑΡΟΟΦΘΣΛΜΘ 2,5Χ2,5CM 30 5,00 € 

21 ΑΡΟΟΦΘΣΛΜΟΣ ΑΛΜΟΣΤΑΤΛΚΟΣ ΣΡΟΓΓΟΣ ΗΕΛΑΤΛΝΘΣ 15 2,40 € 

22 
ΚΑΚΕΤΘΑΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΘΣ ΑΓΓΕΛΩΝ                        
fogarty? 5 16,00 € 
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23 
ΡΕΔΛΟ ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΟΚΩΝΛΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ 35Χ60CM 
ΜΘ ΛΩΔΛΟΥΧΟ ΑΝΤΛΜ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ  30 4,00 € 

24 
ΡΕΔΛΟ ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΟΚΩΝΛΟ ΤΕΜΝ 45Χ80CM ΜΘ 
ΛΩΔΛΟΥΧΟ ΑΝΤΛΜΛΚ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 30 7,88 € 

25 ΡΕΔΛΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΑΝΤΛΜΛΚΟΒΛΑΚΑ ΔΛΑΣΤ 90Χ45 150 0,35 € 

26 ΜΡΛΟΥΗΑ ΑΡΟΣΤ OPTIMA SMALL 30 2,00 € 

27 ΜΡΛΟΥΗΑ ΑΡΟΣΤ OPTIMA  LARGE 30 2,00 € 

28 ΜΡΛΟΥΗΑ ΑΡΟΣΤ ΑΡΛΘ XLARGE 30 2,00 € 

29 ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΕΜΟΜΟΝΩΤΛΚΟ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ 70 1,00 € 

30 
ΚΑΛΛΥΜΑ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΟ ΑΡΟΣΤ ΓΛΑ ΔΛΑΚΕΜΛΑ Ι 
ΑΝΑΟΦΘΣΘ 40Χ35CM 70 0,60 € 

31 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΛΟΛΑΒΩΝ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΡΟΒΟΛΕΩΝ 
ΧΑΤΛΝΟ ΑΡΟΣΤ 70 1,00 € 

32 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΡΕΔΛΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΛΩΝ 15Χ220CM 
ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΑΔΛΑΒ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 70 1,00 € 

33 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΡΕΔΛΑ ΤΕΤΑΓΩΝΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ , 2 
ΣΤΩΜΑΤΩΝ ΑΡΛΑ 150 0,30 € 

34 
ΣΡΟΓΓΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΤΟ ΑΥΤΟΚ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΓΛΑ 
ΚΑΚΑΛΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΧΑΛΛΔΛΟΥ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ 70 0,50 € 

35 ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΟΣ ΑΡΟΟΦΘΣΘΣ ΛΔΩΤΑ 8 6,00 € 

36 ΡΕΤΣΕΤΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΘ ΑΡΟΣΤ 30 0,20 € 

37 
ΔΛΑΚΕΜΛΑ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 2 ΔΛΑΚΟΡΤΕΣ - ΜΑΧΑΛΛΔ - 
ΚΑΛΩΔΛΟ 3,2Μ-ADAPTOR 30 1,60 € 

38 

ΜΡΛΟΥΗΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΡΛΘΩΣ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΘ Μ.Χ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΘ ΥΔΟΑΡΩΚΘΤΛΚΘ, ΜΕ ΔΛΡΛΘ 
ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΑΦΘ ΜΑΛΛΛΝΘ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΛ ΗΩΝΘ MED 30 1,36 € 

39 

ΜΡΛΟΥΗΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΡΛΘΩΣ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΘ Μ.Χ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΘ ΥΔΟΑΡΩΚΘΤΛΚΘ, ΜΕ ΔΛΡΛΘ 
ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΑΦΘ ΜΑΛΛΛΝΘ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΛ ΗΩΝΘ  L 30 1,36 € 

40 

ΜΡΛΟΥΗΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΡΛΘΩΣ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΘ Μ.Χ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΘ ΥΔΟΑΡΩΚΘΤΛΚΘ, ΜΕ ΔΛΡΛΘ 
ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΑΦΘ ΜΑΛΛΛΝΘ ΜΑΝΣΕΤΑ ΚΑΛ ΗΩΝΘ XL 30 1,36 € 

41 
ΕΡΛΚΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΗΑ 
10Χ8cm 700 0,17 € 

42 ΕΡΛΚΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΗΑ 25x10 700 0,17 € 

43 ΕΡΛΚΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΗΑ 20x10 700 0,17 € 
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44 
ΕΡΛΚΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΗΑ 15x18 
ι 15x19 700 0,17 € 

45 ΕΡΛΚΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΗΑ 10x30 700 0,17 € 

46 ΕΡΛΚΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΚΑΛΥΨΘΣ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΗΑ 9x15 700 0,17 € 

47 ΕΞΩΛΚΕΑΣ Μ.Χ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΘΩΝ ΔΕΜΑΤΟΣ 150 0,89 € 

ΤΛΙΚΑ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΙΑΣΡΕΙΟΤ  

1 ΣΕΒΛΕΤΕΣ ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΛΚΟΥ 700 0,60 € 

2 ΚΟΛΡΟΔΛΑΣΤΟΛΕΛΣ ΡΛΑΣΤΛΚΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤ  MEDIUM 700 0,60 € 

3 ΚΟΛΡΟΔΛΑΣΤΟΛΕΛΣ ΡΛΑΣΤΛΚΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤ  SMALL 300 0,60 € 

4 ΒΑΧΛΟΛΑΚΛΑ ΝΕΟΓΝΩΝ 150 0,12 € 

5 ΒΟΥΤΣΕΣ ΓΛΑ TEST PAP 300 0,10 € 

6 ΣΡΑΤΟΥΛΕΣ ΓΛΑ TEST PAP Μ.Χ 300 0,10 € 

7 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΦΟΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΜΕ ΡΛΑΛΣΛΟ      300 0,50 € 

8 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ ΣΤΥΛΕΟΛ ΤΥΡΟΥ JUMBO 700 0,86 € 

9 ΣΤΑΚΕΟΡΟΛΘΤΘΣ ΔΕΛΓΜΑΤΟΣ 4 7,87 € 

10 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ ΣΤΥΛΕΟΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ ΡΛΑΣΤΛΚΟΛ 
ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΛ ΣΕ ΜΕΓ ΜΡΑΤΟΝΕΤΑΣ 700 0,86 € 

11 ΔΛΑΤΘΤΘΣ ΑΜΝΛΑΚΟΥ ΣΑΚΟΥ 150 0,68 € 

12 ΚΛΛΡΣ ΟΜΦΑΛΛΟΥ ΛΩΟΥ 150 0,35 € 

13 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΛ ΣΤΥΛΕΟΛ ΜΕ ΥΛΛΚΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
STUART 200 0,29 € 

 
 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια ορίηονται ςτο Μζροσ Γϋ τθσ 
προκιρυξθσ.  
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ΜΕΡΟ  Βϋ 

 
                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Ανακζτουςα Αρχι 
 ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΛΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ 
ΚΘΑΣ.  
Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ΥΡΟΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ 
Προκιρυξθ 
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ που αποτελείται από το: 
Μζροσ Α: ΡΕΛΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΔΩΝ -  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  
Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι  
Μζροσ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι τθσ Ρρομικειασ  
Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 
Ραράρτθμα Λ: Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορφϊκθκε από τθν 
ανακζτουςα αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ 
Ραράρτθμα II: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Ραράρτθμα III: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικισ προςφοράσ  
Ραράρτθμα ΛV: Σχζδιο ςφμβαςθσ  
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 
Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ. 
Προςφζρων 
Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 
υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Εκπρόςωποσ 
Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Ρροςφζροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
Αντίκλθτοσ 
Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 
προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), ορίηει ςαν 
υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ρροςφζροντα. 
Ανάδοχοσ 
Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον 
τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα. 
Κατακφρωςθ 
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ ςτον 
Ανάδοχο. 
φμβαςθ 
Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 
τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Θ γλϊςςα τθσ είναι θ ελλθνικι. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα προκιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ 
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ςφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των 
διαγωνιηομζνων / υποψθφίων Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
υμβατικά τεφχθ 
Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο και όλα τα τεφχθ που τθ 
ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: 
α. τθ Σφμβαςθ, 
β. τθν Ρροκιρυξθ  
γ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου και  
δ. τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 
Προχπολογιςμόσ 
Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ  
υμβατικό Σίμθμα 
Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια. 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ 
Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το οποίο κα ςυγκροτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι υπθρεςίασ (με 
τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των ειδϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΛΑΣ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΚΘΑΣ 
ΕΔΑ: Γεωργίου Δαμάςκου 1, τκ 13677, Αχαρνζσ 
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: ΚΑΤΕΑΔΟΣ, ΦΘΑ, ΚΘΑ, τκ 84700 
Τθλζφωνο: 210242013 
Fax: 2102420215 
E-mail: goikonomopoulos@aemy.gr    
Ρλθροφορίεσ : Γιϊργοσ Οικονομόπουλοσ 
Website: www.aemy.gr  
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία  
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΘΨΘ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Ρροκιρυξθσ από το site τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και από τθ Διαφγεια ι από το ΚΘΜΔΘ. 
Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν 
είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται να 
ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ 
του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ 
Ρροκιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ προκιρυξθσ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν 4412/2016, αυτζσ παρζχονται το 
αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν 
μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
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Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και 
κυρϊςει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (ν. 
2513/1997 Αϋ 139), εφόςον θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ωσ 
άνω Συμφωνίασ. 
Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται 
να αποκλείονται με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά 
τθν ελλθνικι νομοκεςία. Επιτρζπεται ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και 
υπθρεςιϊν, κακϊσ και των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ 
ι/και υπθρεςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να 
μνθμονεφουν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προςόντα των προςϊπων που επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ. 
Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ 
υποψιφιοι. Για τθν υποβολι προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν 
μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. 
Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, 
εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία 
για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα 
οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι 
υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
6.1. Λόγνη απνθιεηζκνύ  
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη από ηνλ παξόληα δηαγσληζκό εάλ κέρξη θαη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιόγνο απνθιεηζκνύ από ηνπο αλαθεξόκελνπο 
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε 
δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αθόινπζα αδηθήκαηα: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
β) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 
θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο 
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νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ) 
Οη σο άλσ ιόγνη απνθιεηζκνύ ηζρύνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.  
Δπίζεο απνθιείεηαη από ηελ παξνύζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), κε ηελ 
επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην πεξί άξζεο ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ. 
Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη από ηνλ παξόληα δηαγσληζκό εάλ ζπληξέρεη κηα από 
ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: 
Σειεί ππό πηώρεπζε, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ηειεί ππό αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ, ή γηα ηα αιινδαπά θπζηθά 
ή λνκηθά πξόζσπα όηη δελ ηεινύλ ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 
Πεξαηηέξσ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 73, έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη από ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 
Α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθώο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  
Β) εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν 4412/2016 δελ κπνξεί 
λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
Γ) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ πξόηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν 4412/2016, 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
Γ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο,  
Δ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν 4412/2016,  
Σ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
Ε) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα. 
 
Σέινο, εθόζνλ ηειεί ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 
ηνπ Ν 4412/16. 
 
6.2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη απηνί λα 
δηαζέηνπλ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αθνξά ε παξνύζα 
ζύκβαζε, β) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα πνπ απαηηείηαη θαη γ) ηελ ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα. Δηδηθόηεξα, νη απαηηήζεηο  ηεο  Αλαζέηνπζαο  Αξρήο  σο  πξνο  ηα  θξηηήξηα  
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πνηνηηθήο  επηινγήο  (άξζξν  75 λ. 4412/2016),  ηα  νπνία  ν  ππνςήθηνο  δειώλεη  ππεύζπλα  ζην  ΣΔΤΓ (κέξνο 
IV-α)  όηη  ηθαλνπνηεί  είλαη  νη θάησζη:  
  
1.  Να  δηαζέηεη  ζύζηεκα  πνηόηεηαο  ΔΝ  ΗSO  9001-2008. Οη αληηπξόζσπνη λα δηαζέηνπλ ISO 13485/03.  
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηθαηνινγεηηθό ζήκαλζεο CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ 
θαη λα δηαζέηνπλ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ έιαβαλ από ηνλ αληίζηνηρν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό. 
3.  Να  έρεη  θαηά  ηελ  ηειεπηαία  ηξηεηία  πινπνηήζεη  επηηπρώο  κία πξνκήζεηα αληίζηνηρεο πνζόηεηαο ζε  
Μνλάδα  Τγείαο   
4. Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην 
αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί (ξεηά θαηνλνκαδόκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα ή ην 
εηδηθό επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή 
όηη αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνύο). Σα αιινδαπά 
θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δειώλνπλ όηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, νκνίσο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ην 
αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνύλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα ή ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζσπα. 
 
6.3. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
 Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ όπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 
 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 

1.  Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνύο κε 
αληηπξόζσπό/ εθπξόζσπό ηνπο. 

2.  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, 
όπσο ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό θαηά πεξίπησζε (Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν 
από ηελ αξκόδηα αξρή θαη βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΖ ή ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην 
θαηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ, ν 
Πξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ΑΔ, ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 
δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ 
απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε 
άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 

3.  Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα 
ηνλ παξόληα δηαγσληζκό θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα (θπζηθό πξόζσπν) ή ζε 
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν ππνγξάθεηαη επίζεο θαη από ηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη 
εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. 
πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, ην ΣΔΤΓ ππνγξάθνπλ:  

 νη Γηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

 ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηαλ 
ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 

εκεηώλεηαη όηη: ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ 
Μέξνπο ΙV, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV. 

 
Οη  Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά : 

α.α   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ  

1.   Σα παξαπάλσ θαηά  πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα  ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.   Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζόηεηα ηεο πξνκήζεηαο πνπ  αληηζηνηρεί  ζηνλ  θαζέλα  εμ  απηώλ  
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επί  ηνπ  ζπλόινπ  ηεο  πξνζθνξάο,  ν εθπξόζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην 
πξόζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξώλεη.  

                  
ε  πεξίπησζε  πνπ  ν  ππνςήθηνο  ζηεξίδεηαη  ζηηο  ηθαλόηεηεο  άιισλ  νηθνλνκηθώλ  θνξέσλ,  ην ΣΔΤΓ 
πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο.  
Ζ  κε  έγθαηξε  θαη  πξνζήθνπζα  ππνβνιή  ησλ  αλσηέξσ  δηθαηνινγεηηθώλ  ζπληζηά  ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ 
πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.   
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηόο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
Η αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη όια ή θάπνηα από ηα πηζηνπνηεηηθά/ 
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ, εθόζνλ θξίλεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα 
ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
εκεηώλεηαη όηη: ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθό Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016. 
 
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Θ  «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ (τεχνικά χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυιςεισ, 
εμπειρία κ.τ.λ..) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Γ –ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ.  
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον 
Ρίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IIΛ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν 
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Γενικοφ Νοςοκομείου Κιρασ με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν.  Εφόςον θ 
προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν 
ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τθν ΕΡΩΝΥΜΛΑ και τθ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: 
 ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία) 
 ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ – ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ  
 ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΔΑΣ: ΓΕΩΓΛΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΤΚ 13677, ΑΧΑΝΕΣ, ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΕΑΔΟΣ, ΤΚ 84700, ΦΘΑ, ΚΘΑ. 
 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  ………. 
 ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ για τθν προμικεια «……….»   

 
 Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των 
προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που 
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είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία 
Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 10.  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ 
πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να 
μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ.  
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ 
αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι 
επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 
και ειδικότερα τα εξισ: 

3.1. ΤΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και αντίγραφα),  με 
τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ». 

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο),  με τθν ζνδειξθ 
«ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι 
μορφι (CD ι DVD). Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά 
φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν 
μόνον εντφπωσ.  

3.3. ΤΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ 
φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα 
υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο 
φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με 
ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. 

3.4. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΛΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ 
του κυρίωσ φακζλου. 
4. Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του 
Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ 
δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ 
αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά 
τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν 
1497/1984 (Α’ 188).  
5. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά 
περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν 
προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. 
6. Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά 
των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ προκιρυξθσ πρζπει να είναι 
ςαφείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον 
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εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και 
ςελίδασ. Ρροςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ 
απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ. 
7.  Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
8. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να 
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ 
αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι 
ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα 
ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και 
φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά 
ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του Ν 4250/2014 (Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, 
διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, 
που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ 
ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, 
ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.   
9. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ προκιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
10. Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ 
οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3  
 
ΑΡΘΡΟ 11.  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ, προκεςμία που 
αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Ρροςφορά που 
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από 
τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ προκιρυξθ. 
Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
 
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά 
τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν 
τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ, ο οποίοσ κα 
υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να 
επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
 
Γίνεται δεκτι θ μερικι υποβολι προςφορϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΜΑ 
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1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ 
ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
2. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. 
3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία 
(άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 
ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 
μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 
4. Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε είδοσ και 
κάκε τφπο προςφερόμενου υλικοφ. Ρροϊόν το οποίο αξιολογικθκε κατά τθν Τεχνικι Ρροςφορά και 
δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται 
με μθδενικι αξία. 
5. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ρρομθκευτισ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται 
ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε  προϊόν κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν 
ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί 
επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται 
ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα είδουσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  
7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
8. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ. Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν 
δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν 
τιμι προςφοράσ. 
9. Θ τιμι ανά είδοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ 
ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
10. Ρροςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια 
του διαγωνιςμοφ.  
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.  
Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ το οποίο 
και διαβιβάηεται ςτο Αποφαςίηων Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω του Τμιματοσ 
Ρρομθκειϊν.  
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ  
β)Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των 
απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
γ) Στθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ. 
δ) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
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αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν 
4412/2016.  
ε) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι/τον 
ανακζτοντα φορζα. 
ςτ) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ. 
η) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν πλθροί τισ 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
θ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ. Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον 
επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν 4412/2016.  
 
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3. 
 

ΑΡΘΡΟ 17. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει 
θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ που του 
αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τα κάτωκι 
δικαιολογθτικά:  
 
α) απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016,όπωσ δθλϊκθκε ςχετικά κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ με υπεφκυνθ διλωςθ. 
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προςκομίηεται για τα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό 
πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται για τον ι τουσ Διαχειριςτζσ, 
όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε, για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 

(β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί 
του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι 
τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.  

 (γ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και 
για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα, 
πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα ι το ΓΕΜΘ για τθν 
περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι  υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και ότι δεν 
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ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. Δεν προςκομίηεται από τα φυςικά πρόςωπα πιςτοποιθτικό περί μθ 
κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  

(δ) πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο.  

(ε) Για τθν απόδειξθ τθ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του προςφζροντα, αυτόσ κα 
πρζπει να υποβάλει κατάλογο, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ για τα 
προςφερόμενα προϊόντα των τριϊν τελευταίων ετϊν ι για όςο διάςτθμα λειτουργεί θ επιχείρθςθ, 
με μνεία για κάκε παράδοςθ:  
1. του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα του προςφερόμενου 
προϊόντοσ  

2. τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ  

3. τθσ ποςότθτασ παράδοςθσ  
4. δαπάνθ προμικειασ 
5. ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ τθσ παράδοςθσ.  
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω, κα προςκομίηονται ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» 
εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι (πχ δθμόςιο νοςοκομείο), πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν 
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ (πχ 
ιδιωτικι κλινικι ι ιατρικό κζντρο), βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν  
απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα).  
(Στ) 1. Δικαιολογθτικό ςιμανςθσ CE, ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42/ΕΟΚ. (αντίγραφο του 
πιςτοποιθτικοφ με τθν ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο οργανιςμό). 
2. Πιςτοποίθςθ ISO (9001- 2008 ι νεότερο) 
3. Για τουσ αντιπρόςωπουσ: ISO 13485/03.     
 
θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ 
1. Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:   
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ 
όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 και με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  
ι  
β) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:    
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,   
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,   
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,   
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,   
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97,   
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.   
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3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ 
από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.   
4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
1 και 2, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω 
τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.   
5. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ 
οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν 
προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32 του Ν 4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι 
περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν.   
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΑ 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 
του Ν 4412/2016. 
Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά 
τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ  ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τμθματικά τισ ποςότθτεσ, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ 
αιτιςεισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Κιρασ, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από το αίτθμα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 21. ΕΓΓΤΘΕΙ 
ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ του τμιματοσ που κα αναλάβει, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) 
παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1) 
επιπλζον μινα.  
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει 
εμπρόκεςμα τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, 
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που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Δθμοςίου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ 
διαγωνιηόμενοσ βαρφνεται και με τα ζξοδα διενζργειασ νζου διαγωνιςμοφ και γίνεται καταλογιςμόσ 
ςε βάροσ του αρνθκζντοσ να υπογράψει υποψθφίου, τθσ οικονομικισ διαφοράσ που τυχόν 
προκφπτει εάν τελικά θ ανακζτουςα αρχι προκρίνει αυτι τθ λφςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 22.  ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, εντόσ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν. 
Σε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ : 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με το 
πλάνο τμθματικϊν παραδόςεων που ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ  και με τμθματικι 
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν.  
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία. 
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  
Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ  
β) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία.  
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΤΜΒΑΘ 
Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, θ Υπθρεςία 
επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. 
Θ Σφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάφκθκε 
ςτθ προκιρυξθ. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 
επιςυνάφκθκε ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι 
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι. 
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ: 
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Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
Β.   Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
Γ.   Τα προσ προμικεια υλικά και τθν ποςότθτα 
Δ.   Τθν τιμι 
Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν 
ΣΤ. Τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Η.   Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ 
Θ.   Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ 
Κ.   Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 
 Λ.   Τον τόπο και χρόνο πλθρωμισ 
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, προκιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. 
Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου.  
 
ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά 
με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται, εφόςον του ηθτθκεί, να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ 
που αφοροφν ςτθν εν λόγω προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από εργαηόμενουσ, που κα αςχολθκοφν ι 
κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 
τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 
ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ 
λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων 
Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ. 
Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 
υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να 
υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του 
Ρρομθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα 
εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου 
οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ρρομθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ 
Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι 
πτϊχευςθσ του Ρρομθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ 
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αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ 
των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγυθτικι 
Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ. 
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνονται με τισ 
υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον Ν. 3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 
3414/05. 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
Οι ειδικότεροι όροι ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφβαςθσ περιλαμβάνεται 
ςτο ςχζδιο τθσ ςφβαςθ το οποίο ζχει ωσ κατωτζρω, επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.  
 
  

Θ ΑΝΤΛΡΟΕΔΟΣ ΔΣ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΘ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΛΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ ΚΘΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΡΙΚΑΚΘ 
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ΜΕΡΟ Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

ΘΜΕΙΩΘ: Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να προςκομίςουν με τθν 
προςφορά τουσ δείγματα των προςφερόμενων ειδϊν. 

 
 

ΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ 
 
ΧΛΖΝΑΡΗΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΜΔ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 
ςθδκάνζα βεκζηήξ αίιαημξ, απμζηεζνςιέκα, δζαοβή ιζαξ πνήζεςξ, ιε πώια αζθαθείαξ, πθαζηζηά 
δζαζηάζεςκ 13π75mm ιε ακηζπδηηζηό 5,4mgEDTAΚ2, όβημο δείβιαημξ 3ml 
  
ΧΛΖΝΑΡΗΟ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ ΥΧΡΗ  ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ 
ςθδκάνζα πθαζηζηά ηςκ 5- 10ml απμζηεζνςιέκα ιε ηίηνζκμ ηαζ ηόηηζκμ πώια 

 

ΥΡΧΜΑΣΟΜΔΣΡΗΚΔ ΣΑΗΝΗΔ ΣΗΚ ΟΤΡΧΝ 

1.Οζ ακηζδναζηήνζεξ ηαζκίεξ πνέπεζ κα πνμζθένμοκ ημ πζμ ιεβάθμ εύνμξ ελεηάζεςκ δζαεέζζιςκ ζηδκ 
επζθάκεζα ιζαξ ιόκμ ηαζκίαξ. 
2.Η ακάβκςζδ βίκεηαζ ιε βοικό μθεαθιό. 
3.Να οπάνπεζ δοκαηόηδηα ακίπκεοζδξ αηέναζςκ ενοενώκ ζηδκ ακηζδναζηήνζα επζθάκεζα. 
4.Να ιδκ επδνεάγμκηαζ από ηδκ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ, δ ακάβκςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 
κα είκαζ άιεζδ, ηαζ ηα απμηεθέζιαηα κα ιδκ αθθμζώκμκηαζ.  
5.Οζ πνςιαηζηέξ δζαθμνέξ κα είκαζ εοδζάηνζηεξ, ηαζ μιμζόιμνθεξ ηαζ δ απόζηαζή ημοξ κα είκαζ ηόζδ, 
ώζηε κα ιδκ επδνεάγμκηαζ ιεηαλύ ημοξ.  
5.Οζ πνδζζιμπμζμύιεκμζ ιέεμδμζ ηςκ ακηζδναζηδνίςκ ηαζκζώκ βζα ηδκ ακζπκεοζδ αίιαημξ ηαζ ζαηπάνμο 
δεκ πνέπεζ κα επδνεάγμκηαζ όηακ ημ AscorbicAcid είκαζ ζε ζοβηέκηνςζδ >=40mgr/dl. 
 6.Η ακηίδναζδ βζα ημ εζδζηό αάνμξ κα επζηνέπεζ οπμθμβζζιμύξ ημο εζδζημύ αάνμοξ ηςκ μύνςκ ιεηαλύ 
1.000 ηαζ 1.030. Γεκζηά μζ ηζιέξ ηδξ ακηίδναζδξ κα ανίζημκηαζ ιέζα ζημ όνζμ 0,005 ηςκ ηζιώκ πμο 
ανίζημκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ημο δείηηδ δζάεθαζδξ. 

 

ΕΔΛΔ ΓΗΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

Με ηαθή αβςβζιόηδηα, οπμαθθενβζηό, οδαημδζαθοηό 

 

ΣΡΑΤΜΑΠΛΑΣ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ 

Τπμαθθενβζηά αοημηόθθδηα επζεέιαηα βζα ιζηνά ηναύιαηα ( αζιμθδρίεξ, ιζηνμεηδμνέξ), 

αδζάανμπα, απμζηεζνςιέκα ιε αηηίκεξ β 

ε δύμ δζαζηάζεζξ ζηνμββοθά ηαζ ιαηνόζηεκα 

 

ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΗΚΑ ΤΠΔΡΖΥΧΝ   

Με θζπακηζηό, ζε αημιζηή ζοζηεοαζία ηαζ ορδθή ακεεηηζηόηδηα 

 

ΣΔΗΛΔΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΗ 

ηεζθεμί πθαζηζημί ααιααημθόνμζ ιζαξ πνήζδξ, απμζηεζνςιέκμζ, κα δζαηίεεκηαζ ζε 

ζοζηεοαζία ακά έκαξ 

 

ΦΟΡΜΟΛΖ 

Φμνιόθδ 37% 1lit δζάθοιά θμνιαθδεΰδδξ 37 % αάνμξ /όβημ ή 40% όβημ /όβημ ημ μπμίμ µιπμνεί κα 
πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ παναζηεοή µμκζµμπμζδηζημύ δζαθύιαημξ θμνιόθδξ.Ναθένεζ ζήιακζδ CE-IVD. 
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ΒΑΜΒΑΚΗ  

Βαιαάηζ οδνόθζθμ. Να είκαζ θοζζηό, θεοηό ηαζ πναηηζηά άμζιμ. Θα πνέπεζ κα είκαζ ιαθαηό, 

κα απμηεθείηαζ από ίκεξ ιέζμο ιήημοξ όπζ ιζηνόηενμο από 10 mm ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ 

οπμθείιιαηα θύθθςκ πενζηάνπζα ή πενζαθήιαηα ζπενιάηςκ ή άθθεξ πνμζιίλεζξ ηαζ λέκα 

ζώιαηα. Να πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή ακηίζηαζδ ζηδκ ηάζδ. Όηακ  ακαηζκείηαζ κα ιδκ αθήκεζ 

ζδιακηζηή πμζόηδηα ζηόκδξ. Να είκαζ απμννμθδηζηό ηαζ δ ζηακόηδηα ηαηαηνάηδζδξ κενμύ κα 

ιδκ είκαζ ιζηνόηενδ από 23g(+ ,- , 2) κενμύ ακά βναιιάνζμ. Να είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε 

πμθθμύξ ημο 1kgή 500gr 

 
ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΔΝΟΤ ΜΔ ΜΑΤΡΟ ΠΧΜΑ ΣΚΔ 
Κθεζζημύ ηοηθώιαημξ. Να είκαζ άεναοζηα ηαζ δζαθακή, ιε εηζηέηα ημθθδιέκδ, ώζηε κα ακαβνάθμκηαζ 
ηα ζημζπεία ημο αζεεκμύξ. Να πενζέπμοκ αηιόζθαζνα παιδθήξ πίεζδξ ηεκμύ ( ηεκμύ αένα), βζα ηδκ 
ακαννόθδζδ ζοβηεηνζιέκδξ πμζόηδηαξ αίιαημξ. Να θένμοκ πώια αζθαθείαξ ηαζ εηζηέηα ιε έκδεζλδ 
CE, ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ.  Με πζεζηό πώια αζθαθείαξ, ζηεβακήξ εθανιμβήξ ηαζ εύημθδξ 
δζάηνδζδξ, πμο κα ηαθύπηεζ ελςηενζηά ημ θζαθίδζμ. Να ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ ηαζ 
παναβςβήξ 
 
ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΠΖΞΖ ΑΗΜΑΣΟ 1,8ML 
Να είκαζ άεναοζηα ηαζ δζαθακή, ιε εηζηέηα ημθθδιέκδ, ώζηε κα ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ημο 
αζεεκμύξ. Να πενζέπμοκ αηιόζθαζνα παιδθήξ πίεζδξ (ηεκμύ αένμξ), βζα ηδκ ακαννόθδζδ 
ζοβηεηνζιέκδξ πμζόηδηαξ αίιαημξ. Να θένμοκ πώια αζθαθείαξ ηαζ εηζηέηα ιε έκδεζλδ CE, 
ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ. Με πζεζηό πώια αζθαθείαξ, ζηεβακήξ  εθανιμβήξ ηαζ εύημθδξ δζάηνδζδξ, 
πμο κα ηαθύπηεζ ελςηενζηά ημ θζαθίδζμ. Να ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ ηαζ παναβςβήξ 
 
ΟΞΤΕΔΝΔ 
Σμπζηό ακηζζδπηζηό βζα ελςηενζηή δενιαηζηή πνήζδ ηαζ απμθύιακζδ ηναοιάηςκ. Να ακαβνάθεηαζ δ 
διενμιδκία θήλδξ 
 
ΑΛΟΤΜΗΝΟΝΔΡΟ 
Αθμοιζκόκενμ ζε θζαθίδζα 1lt, ζε άεναοζηδ πθαζηζηή ζοζηεοαζία. Να ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία 
θήλεςξ 
 
ΒΔΝΕΗΝΖ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΔΡΜΑΣΟ 
Βεκγίκδ ηαεανή ζε θζάθδ 500 ml 
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ΤΛΗΚΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 
 

ΘΖΚΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ  
Θήηδ απμζηείνςζδξ οβνμύ ηθζαάκμο, ιζα πθεονά από πανηί, ιζα από πθαζηζηό δζαθακέξ, 
εενιμζοβημθθδιέκδ 
Να πθδνμί ηα εονςπασηά πνόηοπα ΔΝ 868-1,3,5  
Η ιζα πθεονά κα είκαζ από ακεεηηζηό πανηί >65gr 
Να δζαεέημοκ πμθθαπθή εενιμζοβηόθδζδ = ή >10mm όπμο κα ακμίβεζ δίπςξ κα αθήκεζ ζκίδζα, ιε 
δζαθακή έβπνςιμ θζθι  πμθθαπθώκ ζηνώζεςκ 
Να δζαεέηεζ δείηηεξ απμζηείνςζδξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ιδ ημλζημύξ ηαζ απόημιδξ πνςιαηζηήξ αθθαβήξ 
ηοπςιέκμζ ζημ εζςηενζηό ιένμξ ηδξ πάνηζκδξ πθεονάξ ηαζ εηηόξ πενζμπήξ ενβαζίαξ, ώζηε κα οπάνπεζ 
άιεζδ μπηζηή επαθή 
Να θένμοκ όθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκδείλεζξ ηοπςιέκεξ ζηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ζύιθςκα ιε ημ ΔΝ 980 
Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 
ΘΖΚΔ  ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ 
Θήηδ απμζηείνςζδξ οβνμύ ηθζαάκμο, ιζα πθεονά από πανηί, ιζα απόπθαζηζηό δζαθακέξ αοημηόθθδηδ 
Να πθδνμί ηα εονςπασηά πνόηοπα ΔΝ 868-1,3,5  
Η ιζα πθεονά κα είκαζ από ακεεηηζηό πανηί >65gr 
Να δζαεέημοκ πμθθαπθή εενιμζοβηόθδζδ = ή >10mm όπμο κα ακμίβεζ δίπςξ κα αθήκεζ ζκίδζα, ιε 
δζαθακή έβπνςιμ θζθι  πμθθαπθώκ ζηνώζεςκ 
Να δζαεέηεζ δείηηεξ απμζηείνςζδξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ιδ ημλζημύξ ηαζ απόημιδξ πνςιαηζηήξ αθθαβήξ 
ηοπςιέκμζ ζημ εζςηενζηό ιένμξ ηδξ πάνηζκδξ πθεονάξ ηαζ εηηόξ πενζμπήξ ενβαζίαξ, ώζηε κα οπάνπεζ 
άιεζδ μπηζηή επαθή 
Να θένμοκ όθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκδείλεζξ ηοπςιέκεξ ζηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ζύιθςκα ιε ημ ΔΝ 980 
ηδκ αοημηόθθδηδ θςνίδα κα επζηνέπεηαζ αδζαπέναζημ ηθείζζιμ πςνίξ ιδπάκδια 
Σμ αοημηόθθδημ άηνμ κα είκαζ πνμδζπθςιέκμ ώζηε ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ πνμζηαηεοηζηήξ ηαζκίαξ 
κα ελαζθαθίγεηαζ εοεύβναιιμ ηθείζζιμ 
Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 

ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ 
Ρμθό απμζηείνςζδξ  οβνμύ ηθζαάκμο πςνίξ πζέηεξ 
Να πθδνμί ηα εονςπασηά πνόηοπα ΔΝ 868-1,3,5  
Η ιζα πθεονά κα είκαζ από ακεεηηζηό πανηί >65gr 
Να δζαεέημοκ πμθθαπθή εενιμζοβηόθδζδ = ή >10mm όπμο κα ακμίβεζ δίπςξ κα αθήκεζ ζκίδζα, ιε 
δζαθακή έβπνςιμ θζθι  πμθθαπθώκ ζηνώζεςκ 
Να δζαεέηεζ δείηηεξ απμζηείνςζδξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ιδ ημλζημύξ ηαζ απόημιδξ πνςιαηζηήξ αθθαβήξ 
ηοπςιέκμζ ζημ εζςηενζηό ιένμξ ηδξ πάνηζκδξ πθεονάξ ηαζ εηηόξ πενζμπήξ ενβαζίαξ, ώζηε κα οπάνπεζ 
άιεζδ μπηζηή επαθή 
Να θένμοκ όθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκδείλεζξ ηοπςιέκεξ ζηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ζύιθςκα ιε ημ ΔΝ 980 
Να οπάνπεζ απόηθζζδ απμζηάζεςξ +,- 2cm 
Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 
ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΜΔ ΠΗΔΣΑ 
Ρμθό απμζηείνςζδξ οβνμύ ηθζαάκμο ιε πζέηα 
Να πθδνμί ηα εονςπασηά πνόηοπα ΔΝ 868-1,3,5  
Η ιζα πθεονά κα είκαζ από ακεεηηζηό πανηί >65gr 
Να δζαεέημοκ πμθθαπθή εενιμζοβηόθδζδ = ή >10mm όπμο κα ακμίβεζ δίπςξ κα αθήκεζ ζκίδζα, ιε 
δζαθακή έβπνςιμ θζθι  πμθθαπθώκ ζηνώζεςκ 
Να δζαεέηεζ δείηηεξ απμζηείνςζδξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ ιδ ημλζημύξ ηαζ απόημιδξ πνςιαηζηήξ αθθαβήξ 
ηοπςιέκμζ ζημ εζςηενζηό ιένμξ ηδξ πάνηζκδξ πθεονάξ ηαζ εηηόξ πενζμπήξ ενβαζίαξ, ώζηε κα οπάνπεζ 
άιεζδ μπηζηή επαθή 
Να θένμοκ όθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκδείλεζξ ηοπςιέκεξ ζηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ζύιθςκα ιε ημ ΔΝ 980 
Να οπάνπεζ απόηθζζδ απμζηάζεςξ +,- 2cm 
Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 
ΥΑΡΣΗ NON WOOVEN 
Υανηί απμζηείνςζδξ οβνμύ ηθζαάκμο non woven κα είκαζ > 65gr 
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Να είκαζ οβνμαπςεδηζηό, αενμδζαπεναηό ηαζ ααηηδνζμζηαηζηό 
Να ιδκ έπεζ ιδπακζηή ικήιδ κα ιδκ δζαπενκάηαζ από ηζξ αθημόθεξ  
Να ιδκ αθήκεζ ζκίδζα 
Να είκαζ εθεύεενμ πδιζηώκ μοζζώκ 
Να έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα πνόκμο απμζηείνςζδξ >6 ιδκώκ 
Να είκαζ ακεεηηζηό ηαζ ιαθαηό 
Να είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα πεζνμονβζηά πεδία 
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ζύιθςκα ιε ηα εονςπασηά πνόηοπα ΔΝ 868 -1,2 
Να οπάνπεζ απόηθζζδ απμζηάζεςξ +,- 2κα δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 
ΥΑΡΣΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΧΖ ΓΗΚΧΝ    
Να είκαζ από οθζηό non woven 
Να έπεζ ορδθή απμννμθδηζηή ζηακόηδηα πάκς από 4 θμνέξ ημ αάνμξ ημο ηαζ κα ιδκ αθήκεζ  ζκίδζα 
 
ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΑΣΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ    
Γείηηδξ εζςηενζηόξ απμζηείνςζδξ μθμηθδνςιέκμξ, πμθοπαναιεηνζηόξ 
Να θαιαάκεζ οπ μρζκ όθεξ ηζξ παναιέηνμοξ, (εενιμηναζία, πνόκμξ, οβναζία )ηαεώξ ηαζ ηδ δζείζδοζδ 
ημο ηεημνεζιέκμο αηιμύ, ιε πνώια ακαθμνάξ ηαζ ζαθή πνςιαηζηή αθθαβή 
Να δζαεέηεζ επζηάθορδ θζθι ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ 
Να είκαζ ιδ ημλζηόξ, ιε ακαβναθή ανζειμύ πανηίδαξ ηαεώξ ηαζ διενμιδκία θήλεςξ ζηδκ ζοζηεοαζία 
Να δζαηίεεηαζ ιε ζοβηνζηζηό πίκαηα απμηεθεζιάηςκ CLASS 6  
 
BOWΗΔ &DICK ΣΔΣ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ 
Σεζη εθέβπμο ηθζαάκμο αηιμύ bowie & dick ιε ζαθή πνςιαηζηή αθθαβή 
Να απμηεθείηαζ από πμθθαπθέξ ζηνώζεζξ πανηζμύ ηαζ ζημ ιέζμκ αοημύ κα ανίζηεηαζ ημ θύθμ ημο 
πδιζημύ ιδ ημλζημύ δείηηδ ιε ζαθή πνςιαηζηή αθθαβή. ημ μπμίμ κα οπάνπεζ δ δοκαηόηδηα 
ηαηαβναθήξ όθςκ ηςκ απαναίηδηςκ ζημζπείςκ βζα ηδκ ανπεζμεέηδζδ ημο 
Να έπεζ ηδκ δοκαηόηδηα κα ακζπκεύεζ ηδκ πανμοζία αένα ηαζ ιζηνμ-απμηθίζεζξ 
Σμ όθμ παηέημ κα είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ 
Να δζαεέηεζ δείηηδ ελςηενζηό ηαζ κα ακαβνάθμκηαζ επάκς ζε αοηό μ ανζειόξ πανηίδαξ ηαζ δ 
διενμιδκία θήλδξ 
Να ζοκμδεύεηαζ  από δζαβκςζηζηό πίκαηα ζθαθιάηςκ 
 
ΔΣΗΚΔΣΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΑ CONTAINER 
Υδιζηό δείηηδ εκζςιαηςιέκμ 
 
TAINIA ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΜΑΡΚΑΡΗΜΑ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 
Να είκαζ εθεύεενδ latex  
Να είκαζ ακεεηηζηή ζε εενιμηναζίεξ ηθζαακζζιμύ 
Να είκαζ αηηζκμζηζενή 
Να δζαηίεεηαζ ζε ημοθάπζζημκ 9 πνώιαηα, πθάημξ αηνζαώξ 6mm 
 
ΣΑΗΝΗΑ ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΑΣΜΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 
Να είκαζ αοημηόθθδηδ ηαζκία απμζηείνςζδξ 19mmx50m (ιάνηοναξ) ελςηενζηή, ιε πδιζηό δείηηδ 
ηθζαάκμο αηιμύ ηαζ ιε ιεβάθδ ακημπή ζημκ αηιό ηαζ ηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ 
Να πανέπεζ ζαθή αθθαβή πνώιαημξ, πμο κα ιδκ δζαπέεηαζ ηαηά ημκ ηθζαακζζιό, 
Να έπεζ δζαθείπμοζα απμηύπςζδ ιεθάκδξ (νζβέ) 
Να δζαεέηεζ άνζζηδ ημθθδηζηή ζηακόηδηα ζε πανηί crepe, non woven ζιαηζζιό, ιέηαθθμ ηαζ πθαζηζηό 
Να ιδκ παναιέκμοκ οπμθείιιαηα ηόθθαξ ιεηά ηδκ αθαίνεζή ημοξ 
Να θένμοκ διενμιδκία θήλδξ 
 
ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΛΔΗΓΑΡΗΔ ΓΗΑ CONTEINER 
Να είκαζ πθαζηζηέξ 
Μζαξ πνήζεςξ 
Να ιδκ έπμοκ πδιζηό δείηηδ 
 
ΥΑΡΣΗΝΑ ΦΗΛΣΡΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓIA CONTEINER 
Να έπεζ δζαζηάζεζξ 230π230mm 
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Να είκαζ δζαπεναηά από ημκ αηιό 
Να είκαζ ακηζιζηνμαζαηά 
Να ιδκ ζοβηναημύκ οβναζία 
Να είκαζ ιζαξ πνήζεςξ 
 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΛΗΒΑΝΟΤ 
πόνζα ααηηδνζδίςκ ιε εκζςιαηςιέκμ ενεπηζηό οθζηό ζε ιμνθή αιπμύθαξ: 
Να δίκμοκ μπηζηό απμηέθεζια ζε ηνεζξ ώνεξ 
Να ζοκμδεύμκηαζ από πζζημπμζδηζηό όπμο ακαθένμκηαζ: μ πθδεοζιόξ ηςκ ζπμνίςκ, δ   ηζιή D ,μ 
πνόκμξ εακάηςζδξ 
Να δζαηίεεηαζ ιδπάκδια επςαζηήνα εθέβπμο απμζηείνςζδξ 
 
ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΑΣΜΟΤ ΜΔ ΥΡΖΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ Δ 
ΤΚΔΤΑΗΑ PCD ΓΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΔ ΚΟΗΛΟΣΖΣΔ  Ή  ΑΡΘΡΧΔΗ 
Ο πδιζηόξ δείηηδξ κα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζε πάνηζκδ θςνίδα ιε αοημηόθθδηδ ηαζκία, ιδ ημλζηόξ ιε 
ζαθή πνςιαηζηή αθθαβή 
Η ζοζηεοαζία κα απμηεθείηαζ από ζπζνάθ ζςθήκα 15cm, ηαζ δζαιέηνμο 2mm 
Με διενμιδκία θήλδξ ηαζ ηςδζηό πανηίδαξ 
Να είκαζ ζύιθςκα ιε ηα εονςπασηά πνόηοπα ΔΝ 285 & 867 – 4 ηαζ 867-5 
Να δζαηίεεηαζ ιε ζοβηνζηζηό πίκαηα απμηεθεζιάηςκ  
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ΤΛΗΚΑ ΑΝΑΝΖΦΖ 
 
ΒΔΛΟΝΔ ΡΑΥΗΑΗΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ PENCIL POINT ΜΔ  ΟΓΖΓΟ 
Βεθόκεξ ναπζαίαξ ακαζζεδζίαξ ιζαξ πνήζδξ όθα ηα κμύιενα αηναοιαηζηέξ (pencilpoint) 
Απμζηεζνςιέκεξ, ιε δζάθακδ πθαζηζηή θααή, ιε πνςιαηζηή έκδεζλδ ιεβέεμοξ, ιδ ημλζηέξ ιε 
πανάπθεονα ακμίβιαηα ζε ζδακζηό ιέβεεμξ ηαζ εέζδ ιε εζδζηή μπηζηή ζήιακζδ βζα ηδκ άιεζδ 
παναηήνδζδ επζζηνμθήξ ημο ΔΝΤ, ενβμκμιζηή ζπεδίαζδ 
Με ιεηαθθζηό μδδβό εζζαβςβήξ όπςξ πενζβνάθμκηαζ  
 
ΒΔΛΟΝΔ ΡΑΥΗΑΗΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ   QUINKE   
Βεθόκεξ ναπζαίαξ ακαζζεδζίαξ ιζαξ πνήζδξ όθα ηα κμύιενα ηύπμο quince 
Απμζηεζνςιέκεξ, ιε δζάθακδ πθαζηζηή θααή, ιε πνςιαηζηή έκδεζλδ ιεβέεμοξ, ιδ ημλζηέξ ιε 
πανάπθεονα ακμίβιαηα ζε ζδακζηό ιέβεεμξ ηαζ εέζδ ιε εζδζηή μπηζηή ζήιακζδ βζα ηδκ άιεζδ 
παναηήνδζδ επζζηνμθήξ ημο ΔΝΤ, ενβμκμιζηή ζπεδίαζδ 
Με ιεηαθθζηό μδδβό εζζαβςβήξ βζα κμύιενα > 25G 
Υςνίξ ιεηαθθζηό μδδβό εζζαβςβήξ ζηα ιεβέεδ : 22,23,24,25 π90mm (πενίπμο) ζε ιήηδ 88mm 
 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ 
Φαηανόθα  ααιααηενή Νμ 7 ζε νμθό 25m 
 
ΝΑΣΡΑΒΔΣΟ 
Ναηνάζαεζημξ βζα ηδκ ηαηαηνάηδζδ ημο δζμλεζδίμο ηαζ ηδκ εθύβνακζδ ακαπκεοζηζηώκ αενίςκ 
Να ιδκ πανάβεζ ηαεόθμο ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα, θμνιαθδεοδδ, compound Α ή άθθα αένα ιε ηδκ 
πνήζδ ηδξ ιε ηα πηδηζηά, κα ιδκ πενζέπεζ ζηδκ ζύκεεζή ηδξ οδνμλείδζα ημο sodium, barium, 
potassiumηα μπμία εοεύκμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ παναπάκς αενίςκ  
Να δζαεέηεζ ιδ ακαζηνέρζιδ πνςιαηζηή αθθαβή ιεηά ημκ ημνεζιό ηδξ, 
Να έπεζ πμθύ παιδθά επίπεδα ζηόκδξ 
Να δζαηίεεηαζ ζε ηάκζζηνα ηςκ 4,5 kgr 
 
ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΔΠΗΚΛΖΡΗΓΗΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 
Δπίπεδα, ορδθήξ δζδεδηζηήξ ζηακόηδηαξ πενίπμο 0,2 micron 
Ακεεηηζηό ζηδκ πίεζδ 
Απμζηεζνςιέκμ, ιζαξ πνήζδξ 
 
ΑΚΟ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 
Αζηόξ ακαζζεδζίαξ εθαζηζηόξ ιζαξ πνήζεςξ latexfreeιε ζύζηδια αζθαθείαξ ακηζ – occlusion ηαζ 
δζάιεηνμ ζημιίμο 22mm 
 
ΧΛΖΝΑΚΗΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΤ ΜΔ 2 ΑΚΡΑ LUER-LOCK 
ςθδκάηζα δεζβιαημθδρίαξ ηαπκμβνάθμοdatex 5250RGM απθά εm ιε άηνα luerlock 
 
ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΧΛΖΝΧΖ 
Οδδβμί δζαζςθήκςζδξ ηύπμο Schroderόθα ηα ιεβέεδ 
 
ΚΖΡΗΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 
Οδδβόξ δύζημθδξ δζαζςθήκςζδξ από ιαθαηό ηδνίμ ιε επζηάθορδ νδηίκδξ bougie, πμθθαπθώκ 
πνήζεςκ 
Να είκαζ ζπεδζαζιέκμ έηζζ, ώζηε κα πανέπεζ δζεοηόθοκζδ ζηζξ δύζημθεξ δζαζςθδκώζεζξ 
Να έπεζ ηεηηαιέκμ άηνμ 
Να θένεζ εζδζηή ζήιακζδ αάεμοξ 
Να έπεζ ιήημξ 60cm 
Να είκαζ απμζηεζνςιέκμζ ,πμθθαπθώκ πνήζεςκ 
 
ΚΖΡΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 
Οδδβόξ δύζημθδξ δζαζςθήκςζδξ από ιαθαηό ηδνίμ ιε επζηάθορδ νδηίκδξ bougie, πμθθαπθώκ 
πνήζεςκ βζα παζδζά 

17PROC006101865 2017-04-25

ΑΔΑ: ΨΒΘΠΟΡΡ3-ΒΒΤ



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2321/25-04-2017  για την προμήθεια Υλικών Εργαςτηρίων και Ιατρείων για 
τισ ανάγκεσ του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

35 από 76 
 

 

Να είκαζ ζπεδζαζιέκμ έηζζ, ώζηε κα πανέπεζ δζεοηόθοκζδ ζηζξ δύζημθεξ δζαζςθδκώζεζξ 
Να έπεζ ηεηηαιέκμ άηνμ 
Να θένεζ εζδζηή ζήιακζδ αάεμοξ 
Να είκαζ απμζηεζνςιέκμζ ,πμθθαπθώκ πνήζεςκ 
 
ΤΣΖΜΑ ΔΠΗΚΛΖΡΗΓΗΟΤ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 
ύζηδια πενζμπζηήξ (επζζηθδνζδίμο) ακαζζεδζίαξ ιε οπμαθθενβζηό, δζάθακμ, αζθαθέξ ζύζηδια 
ζηενέςζδξ ηαεεηήνα. 
Να πενζέπεζ αεθόκα ιε αηναοιαηζηό άηνμ ηαζ απμζπώιεκα πηενύβζα Νμ 18Ga 
Να θένεζ ζύνζββα πςνίξ ακηίζηαζδ lord 
Να θένεζ θίθηνμ πνήζδξ 96 ςνώκ 
Να θένεζ δζαθακή ηαεεηήνα ιε ακημπή ζημ ηζάηζζια ηαζ πνςιαηζηή έκδεζλδ άηνμο 
Να θένεζ ελάνηδια πνμώεδζδξ ημο ηαεεηήνα 
 
ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΟΥΗΚΖ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 
ύζηδια πενζμπζηήξακαζζεδζίαξ ιε έθεβπμ αάεμοξ ναπζαίαξ αεθόκαξ ηαζ δελζόζηνμθμ αζδςηό 
ηθείδςια αοηήξ εκηόξ ηδξ αεθόκαξ επζζηθδνζδίμο 
Με δοκαηόηδηα πθήνμοξ πενζζηνμθήξ ηδξ ναπζαίαξ αεθόκαξ βζα εκημπζζιέκδ έβποζδ θανιάημο  
Να πενζέπεζ δζαθακή ηαεεηήνα ιε πνςιαηζηή έκδεζλδ αζθαθμύξ αθαίνεζδξ ηαζ ελάνηδια πνμώεδζδξ, 
θίθηνμ, ζύνζββα πςνίξ ακηίζηαζδ lord, αεθόκα οπαναπκμεζδμύξ ιε μδδβό ηαζ αεθόκα επζζηθδνζδίμο ιε 
αηναοιαηζηό άηνμ ηαζ απμζπώιεκα πηενύβζα ηαζ ιε μδδβό Νμ 18Ga 
 
ΜΑΚΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 
Με οπεν -ζθνάβζζδ αενμεαθάιμο ηαζ ααθαίδα εθέβπμο 
Δζδζηά ζπεδζαζιέκεξ βζα ακαζζεδζζμθμβζηά ηιήιαηα 
Πθήνδ ζεζνά ιε 7 δζαθμνεηζηά ιεβέεδ 
Γοκαηόηδηα θμοζηώιαημξ ηαζ λεθμοζηώιαημξ ημο αενμεαθάιμο 
 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ ΧΛΖΝΔ ΥΧΡΗ CUFF 
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ από ζζθζημκανζζιέκμ PVC.    
 Να έπμοκ αηναοιαηζηό άηνμ.    
 Να είκαζ ααειμκμιδιέκμζ ακά 1 cm.    
 Να θένεζ αηναοιαηζηόMyrphyeye.    
 Να είκαζ ζπεηζηά ζηθδνμί ηαζ κα ιδκ ηάιπημκηαζ, βζα εύημθδ δζαζςθήκςζδ, αθθά μ ζςθήκαξ ζημοξ 
37μC κα ιαθαηώκεζ ηαζ κα απμηηά ημ απόθοημ ακαημιζηό ζπήια ημο αζεεκμύξ.    
 Να είκαζ OralNasal.    
 Να δζαηίεεκηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ ΧΛΖΝΔ  ΜΔ CUFF 
ςθήκεξ εκδμηναπεζαημί εζδζημί, ιζαξ πνήζδξ, ιε εζζαβςβή ζηδκ ηναπεία βζα ιδπακζηό αενζζιό ηςκ 
αζεεκώκ, ιε CUFF (Δοεείξ ιε CUFF παιδθήξ πίεζδξ ιεβάθμο όβημο)  
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ από δζάθακμ εενιμεοαίζεδημ PVC, ιδ – ημλζηό (latexfree), εζδζηήξ 
επελενβαζίαξ ώζηε κα είκαζ ηεθείςξ ακεηηό από ημ ακενώπζκμ ζώια, ιε θείμ εζςηενζηό βζα εύημθμ 
πέναζια ημο ηαεεηήνα ακαννόθδζδξ.   
Να οπάνπεζ δοκαηόηδηα επζθμβήξ δζάθακμο ή ζζθζημκανζζιέκμο PVC.   
 Να θένμοκ αηηζκμζηζενή βναιιή.    
 Δπάκς ζημκ μδδβό (PILOT) πθήνςζδξ ημο CUFF κα ακαβνάθεηαζ ημ ιέβεεμξ ημο ζςθήκα βζα 
εοηνζκή έθεβπμ.    
 Να είκαζ ζπεηζηά ζηθδνμί ηαζ κα ιδκ ηάιπημκηαζ, βζα εύημθδ δζαζςθήκςζδ, αθθά μ ζςθήκαξ ζημοξ 
37μC κα ιαθαηώκεζ ηαζ κα απμηηά ημ απόθοημ ακαημιζηό ζπήια ημο αζεεκμύξ.    
 Σμ CUFF κα ειθακίγεζ εοαζζεδζία, ώζηε κα παναημθμοεεί ηδκ αθθαβή ηδξ πίεζδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 
ημο ακαπκεοζηζημύ ηύηθμο.    
 Σμ CUFF κα εθέβπεηαζ από πμθύ εοαίζεδημ μδδβό (PILOT) ιε άιεζμ έθεβπμ ηδξ πθήνςζήξ ημο ηαζ 
ηςκ δζαηοιάκζεςκ αοηήξ ηαζ μ δε ζςθδκίζημξ πμο ημ θμοζηώκεζ πνέπεζ κα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ 
ζημκ ζςθήκα.    
 Σμ CUFF κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ εενιμζοβημθθδηζηά, εκώ πανάθθδθα κα δζαηδνεί ηδκ ηεκηνζηή εέζδ 
ημο ζςθήκα ιαηνζά από ηα ημζπώιαηα ηδξ ηναπείαξ, εθαπζζημπμζώκηαξ ημκ ηίκδοκμ νήλδξ ηδξ.    
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 Σμ CUFF κα ελαζθαθίγεζ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή αηόια ηαζ όηακ επζθέβμοιε ιζηνόηενμ κμύιενμ 
ζςθήκα βζα βνήβμνδ δζαζςθήκςζδ, έπμκηαξ από ημ Νμ 7 – Νμ 10 ηδκ ίδζα δζάιεηνμ.   
  Όηακ λεθμοζηώκεζ, ημ CUFF κα εθανιόγεζ ζηεκά βύνς από ημκ ζςθήκα, δζεοημθύκμκηαξ έηζζ ηδκ 
δζαζςθήκςζδ ηαζ απμζςθήκςζδ, εθαπζζημπμζώκηαξ πανάθθδθα ημκ ηίκδοκμ ηναοιαηζζιμύ.    
 Να έπμοκ CUFF ιε ηςκζηό ζπήια πμο κα απαζηεί ημκ θζβόηενμ δοκαηό αένα βζα κα βειίζεζ ηαζ κα έπεζ 
πμθύ ιζηνή επζθάκεζα επαθήξ ιε ηα ημζπώιαηα ηδξ ηναπείαξ ώζηε κα είκαζ αηναοιαηζηό.    
 Σμ CUFF κα δέπεηαζ ηδ θζβόηενδ δοκαηή αύλδζδ πίεζδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ από ηα 
ακαζζεδηζηά αένζα.    
Να θένεζ εζδζηή ζήιακζδ αάεμοξ (ιανηάνζζια) ζε απόζηαζδ 3 cm από ημ CUFF, ςξ έκδεζλδ ζςζηήξ 
ςξ πνμξ ημ αάεμξ ημπμεέηδζδξ ημο ζςθήκα εκηόξ ηδξ ηναπείαξ. 
 
ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟΗ ΧΛΖΝΔ SPIRAL  ΜΔ CUFF      
ςθήκεξ εκδμηναπεζαημί εζδζημί, ιζαξ πνήζδξ, ιε εζζαβςβή ζηδκ ηναπεία βζα ιδπακζηό αενζζιό ηςκ 
αζεεκώκ, ιε CUFF (πζνάθ ιε CUFF)  
 Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ από δζάθακμ εενιμεοαίζεδημ PVC, ιδ – ημλζηό (latexfree).   
 Με εζςηενζηή επέκδοζδ ζζθζηόκδξ ώζηε κα δζεοημθύκεηαζ δ είζμδμξ ημο ηαεεηήνα ακαννόθδζδξ, ημο 
εκδμζημπίμο η.θ.π.    
 Σμ ζπζνάθ κα επζηνέπεζ ζημ ζςθήκα ηδκ επακαθμνά πςνίξ κα ηζαηίγεζ ή κα ιζηναίκεζ ηδ δζάιεηνμ ημο 
ζςθήκα.    
 Να είκαζ αηναοιαηζημί.    
 Να είκαζ αηηζκμζηζενμί, πςνίξ κα δζαηόπηεηαζ δ βναιιή ζημ Myrphyeye.   
 Να είκαζ απμζηεζνςιέκμζ, ιζαξ πνήζεςξ ηαζ ζε όθα ηα ιεβέεδ.     
 
ΛΑΡΤΓΓΗΚΖ ΜΑΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 
Να είκαζ ζπεηζηά ζηθδνέξ ηαζ κα ιδκ ηάιπημκηαζ ηαηά ηδκ δζαζςθήκςζδ.  
 Να έπμοκ ελαζνεηζηό CUFF ημ μπμίμ κα είκαζ εθάπζζηα  δζαπεναηό από ηα ακαζζεδηζηά αένζα, 
ιεζώκμκηαξ ηδκ άκμδμ ηδξ πίεζδξ ηαζ κα εθαπζζημπμζεί ημ πζεακό ηναύια.  
 Να είκαζ πςνίξ επζβθςηζδζηέξ ιπάνεξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ πνόζααζδ ζε μπηζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ 
δζεοημθύκμκηαξ ηδκ ηαοηόπνμκδ εζζαβςβή εκδμηναπεζαημύ ζςθήκα.  
 Να έπμοκ δζαθακή ζςθήκα πμο κα επζηνέπεζ ηδκ παναημθμύεδζδ ηδξ ζοζζώνεοζδξ ηςκ εηηνίζεςκ.  
 Δπάκς ζημκ μδδβό (PILOT) πθήνςζδξ ημο CUFF κα ακαβνάθεηαζ ημ κμύιενμ ημο ζςθήκα ηαεώξ ηαζ 
μ όβημξ αένα πμο πνεζάγεηαζ βζα ηδκ έηπηοζδ ημο CUFF.  
 Σμ CUFF κα εθέβπεηαζ από πμθύ εοαίζεδημ μδδβό (PILOT)  ιε άιεζμ έθεβπμ ηδξ πθήνςζήξ ημο ηαζ 
ηςκ δζαηοιάκζεςκ αοηήξ, ηαζ μ δε ζςθδκίζημξ πμο ημ θμοζηώκεζ πνέπεζ κα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ 
ζημκ ζςθήκα.  
 Να θένεζ εζδζηό ζοκδεηζηό βζα ημ βνήβμνμ λεθμύζηςια ημο CUFF.  
 
ΜΟΡΦΟΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΠΗΔΖ 
 Πθήνεξ ζύζηδια πνμζοκανιμθμβδιέκςκ ζοζηεοώκ ιζαξ πνήζδξ ιε εκζςιαηςιέκμ ημ chip 
(ιεηαηνμπή ημο ζήιαημξ κα βίκεηαζ ζημ chip πςνίξ ιεζμθάαδζδ ιειανακώκ), ηζξ πνμεηηάζεζξ ορδθήξ 
πίεζδξ ζύκδεζδξ ιε ημκ ηαεεηήνα ηαζ ηδκ ζοζηεοή πμνήβδζδξ δπανζκζζιέκμο μνμύ. 
Να δζαεέηεζ ζύζηδια βζα ημκ έθεβπμ ημο ιμνθμιεηαηνμπέα, ηςκ ηαθςδίςκ ζύκδεζδξ ηαζ ηδξ 
ααειμκόιδζδξ ημο παναηθίκζμο Μόκζημν ηαζ ζύζηδια έηπθοζδξ ημο ηοηθώιαημξ (flushing) ιε 
εθεθηοζιό ώζηε κα δίκεηαζ δ δοκαηόηδηα έηπθοζδξ οπό βςκίεξ έςξ ηαζ 360

μ
 

 Σμ ζεη εα πνέπεζ κα έπεζ ζδακζηή απόζαεζδ ηαθάκηςζδξ (damping) ηαζ κα απμδεζηκύεηαζ ιε 
αζαθζμβναθζηή ακαθμνά) βζα ιεβζζημπμίδζδ ηδξ αηνίαεζαξ.  
 Να έπεζ δοκαηόηδηα θεζημονβίαξ όηακ ζηδνίγεηαζ ζε ζηαηό όζμ ηναηάηε ζημ ηνεαάηζ. Δπζπνόζεεηα δ 
εηαζνεία κα πνμιδεεύεζ ηα απαζημύιεκα ηαθώδζα βζα ζύκδεζδ ιε ηα οπάνπμκηα Monitors. 
Μμκό, δζπθό 
 
ΜΟΡΦΟΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΠΗΔΖ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΟΤ ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ   
Πθήνεξ ζύζηδια πνμζοκανιμθμβδιέκςκ ζοζηεοώκ ιζαξ πνήζδξ ιε εκζςιαηςιέκμ ζύζηδια 
αζθαθμύξ αζιμθδρίαξ, ημ chip (ιεηαηνμπή ημο ζήιαημξ κα βίκεηαζ ζημ chip πςνίξ ιεζμθάαδζδ 
ιειανακώκ), ηζξ πνμεηηάζεζξ ορδθήξ πίεζδξ ζύκδεζδξ ιε ημκ ηαεεηήνα ηαζ ηδκ ζοζηεοή πμνήβδζδξ 
δπανζκζζιέκμο μνμύ.  
Να δζαεέηεζ ζύζηδια (backsidecalibration) βζα ημκ έθεβπμ ημο ιμνθμιεηαηνμπέα, ηςκ ηαθςδίςκ 
ζύκδεζδξ ηαζ ηδξ ααειμκόιδζδξ ημο παναηθίκζμο Μόκζημν ηαζ ζύζηδια έηπθοζδξ ημο ηοηθώιαημξ 
(flushing) ιε εθεθηοζιό ώζηε κα δίκεηαζ δ δοκαηόηδηα έηπθοζδξ οπό βςκίεξ έςξ ηαζ 360μ.  
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Σμ ζεη εα πνέπεζ κα έπεζ ζδακζηή απόζαεζδ ηαθάκηςζδξ (damping) ηαζ κα απμδεζηκύεηαζ ιε 
αζαθζμβναθζηή ακαθμνά βζα ιεβζζημπμίδζδ ηδξ αηνίαεζαξ.  
Να έπεζ δοκαηόηδηα θεζημονβίαξ όηακ ζηδνίγεηαζ ζε ζηαηό όζμ ηναηάηαζ ζημ ηνεαάηζ. Δπζπνόζεεηα δ 
εηαζνεία κα πνμιδεεύεζ ηα απαζημύιεκα ηαθώδζα βζα ζύκδεζδ ιε ηα οπάνπμκηα Monitors. 
• Μμκό, 
• Γζπθό. 
 
ΜΑΞΗΛΑΡΗ ΓΗΑ ΠΡΖΝΖ ΘΔΖ 
Να έπεζ άκμζβια ζημ ηέκηνμ βζα ιάηζα – ιύηδ ηαζ εβημπή βζα ημπμεέηδζδ ηναπεζμζςθήκα 
Να είκαζ από εζδζηό αθνμθέλ πμθομονεεάκδξ ιεβάθδξ ποηκόηδηαξ, κα επζηνέπεζ ηδκ πμθύ ηαθή 
ακαπκμή ημο ηεθαθζμύ 
Να έπεζ ακηζμθζζεδηζηή επζθάκεζα 
Να ιδκ είκαζ πμθύ ιαθαηό ώζηε κα ιδκ πζέγεηαζ από ημ αάνμξ ημο αζεεκμύξ ηαζ κα είκαζ ιδ ημλζηό 
Να έπεζ δζαζηάζεζξ πενίπμο 22π20cm 
 
ΚΟΤΛΟΤΡΑ ΚΔΦΑΛΖ 
Κμοθμύνα ηεθαθήξ ( ζεη ηεζζάνςκ ηειαπίςκ) 
Να είκαζ από εζδζηό αθνμθέλ πμθομονεεάκδξ ιεβάθδξ ποηκόηδηαξ 
Να επζηνέπεζ ηδκ πμθύ ηαθή ακαπκμή ημο ηεθαθζμύ 
Να έπεζ ακηζμθζζεδηζηή επζθάκεζα 
Να ιδκ είκαζ πμθύ ιαθαηό ώζηε κα ιδκ πζέγεηαζ από ημ αάνμξ ημο αζεεκμύξ ηαζ κα είκαζ ιδ ημλζηό 
Να έπεζ δζαιέηνμοξ 23cm, 15cm,10cm,8cm 
 
ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ  ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ 
Να πενζθαιαάκεζ δύμ ζςθήκεξ ιε ζοκδεηζηό , ιε αζηό 2lit ηαζ έκα ζςθήκα  ηαζ δοκαηόηδηα ζύκδεζδξ 
ιε ηαπκμβνάθμ 
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από δζαθακέξ PVC.  
 Με θεία εζςηενζηή επζθάκεζα βζα κα ιδκ ηναηάεζ οδναηιμύξ.  
 Να είκαζ εθαθνύ ηαζ ιε ιεβάθδ ακημπή.  
 Να έπεζ ιήημξ 160cm ηαζ 2 οδαημπαβίδεξ ιε δοκαηόηδηα κα απμζπώκηαζ ηαζ κα αδεζάγμοκ.  
 Σμ Y ζοκδεηζηό κα θένεζ εύνεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ.  
 Με επζπθέμκ ζςθήκα 100cm ηαζ αζηό.  
 Να είκαζ ιζαξ πνήζεςξ ηαζ απμζηεζνςιέκμ. 
 
ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ  ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΑΗΓΧΝ 
Να πενζθαιαάκεζ δύμ ζςθήκεξ ιε ζοκδεηζηό , ιε αζηό 1lit ηαζ έκα ζςθήκα  ηαζ δοκαηόηδηα ζύκδεζδξ 
ιε ηαπκμβνάθμ 
Να είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ από δζαθακέξ PVC.  
 Με θεία εζςηενζηή επζθάκεζα βζα κα ιδκ ηναηάεζ οδναηιμύξ.  
 Να είκαζ εθαθνύ ηαζ ιε ιεβάθδ ακημπή.  
 Να έπεζ ιήημξ 160cm ηαζ 2 οδαημπαβίδεξ ιε δοκαηόηδηα κα απμζπώκηαζ ηαζ κα αδεζάγμοκ.  
 Σμ Y ζοκδεηζηό κα θένεζ εύνεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ.  
 Με επζπθέμκ ζςθήκα 100cm ηαζ αζηό. 
 
ΦΗΛΣΡΑ ΓΗΑ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ   
Να είκαζ 100% οδνόθμαα, ηαηαζηεοαζιέκα από πηοπςιέκδ ιδπακζηή ιειανάκδ ηαζ απμζηεζνςιέκα 
ιε β’ αηηζκμαμθία. Να δζαεέημοκ ακηζιζηνμαζαηή ηαζ ακηζζηή πνμζηαζία 100% ζε οβνό πενζαάθθμκ ηαζ 
99,999% ζε λδνό πενζαάθθμκ. Ακηίζηαζδ νμήξ 1,5cm H2O ζε 30L/min ηαζ 3,5cm H2O ζε 60L/min. 
Απόδμζδ ύβνακζδξ 30.6mg/L βζα TV: 1000ml/min. 
 Να έπμοκ παιδθό αάνμξ πενίπμο 26g, όβημ πενίπμο 35ml ηαζ κα δζαεέημοκ ζηόιζμ ηαπκμβνάθμο.  
 Να πανέπμκηαζ πζζημπμζδηζηά βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηόηδηά ημοξ έκακηζ ηςκ: HIV, Ηπαηίηζδαξ C, 
Μοημααηηήνζμ ηδξ Φοιαηίςζδξ, Ιμύ MS2, Pseudomonasspp, SerratiaMarcescens, 
StaphylococcusAureus, Prions από ηδκ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία επί πμζκή απόννζρδξ.  
 Να ηαηαηίεεκηαζ επί πμζκή απόννζρδξ: πζζημπμζδηζηό ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο όηζ ημ ηεζη βζα ηα 
απμηεθέζιαηα απόδμζδξ βζα ηδκ ηαηαηνάηδζδ ηςκ ααηηδνζδίςκ έπμοκ βίκεζ ιε αάζδ ηα EN13328 & 
ISO9360, ηαεώξ ηαζ πζζημπμζδηζηό ημο ηαηαζηεοαζηζημύ μίημο όηζ ηάεε θίθηνμ έπεζ λεπςνζζηά 
εθεβπεεί βζα ηδκ ανηζόηδηα ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ επάνηεζα θζθηνανίζιαημξ ηαηά ημ πνόκμ ηαηαζηεοήξ 
ημο. Να ηαηαηεεεί ιεηαθναζιέκμ prospectus ζηα εθθδκζηά.    
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ΔΣ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΚΡΗΚΟΘΤΡΟΔΗΓΟΣΟΜΖ ΜΔ ΧΛΖΝΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ ΜΔ CUFF 
ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ ΜΔΓΑΛΟΤ ΟΓΚΟΤ       
 Να έπεζ αεθόκα εζδζημύ ζπεδζαζιμύ ιε veress  πμο οπμδεζηκύεζ ζημκ ζαηνό ηδκ είζμδμ ζημ ειπνόζεζμ 
ηαζ μπίζεζμ ιένμξ ηδξ ηναπείαξ, ιεζώκμκηαξ ημκ ηίκδοκμ νήλδξ ηδξ.    
 Να έπεζ εζδζηό άηαιπημ μδδβό ιε μπή ζημ άηνμ ημο ώζηε κα δίκεηαζ δ δοκαηόηδηα κα πενκά 
εζςηενζηά δ εζδζημύ ζπεδζαζιμύ αεθόκδ veress.    
 Να έπεζ ζςθήκα ηναπεζμζημιίαξ ιε CUFF ηςκζημύ ζπήιαημξ, παιδθήξ πίεζδξ – ιεβάθμο όβημο ηαζ ιε 
εοαίζεδημ μδδβό θμοζηώιαημξ ημο CUFF.    
 Δπάκς ζημκ μδδβό (PILOT) πθήνςζδξ ημο CUFF κα ακαβνάθεηαζ ημ κμύιενμ ημο ζςθήκα βζα 
εοηνζκή έθεβπμ ηαζ ημ κμύιενμ έηπηολδξ ημο CUFF.    
 Να έπεζ ζοκδεηζηό 15 mm.    Να έπεζ κοζηένζ.    
 Να έπεζ οπμαθθενβζηήθαηανόθα.    
 Να έπεζ εζδζηό νάιια ζονναθήξ από nylon.    
 Να έπεζ ακηζιζηνμαζαηό θίθηνμ, εένιακζδξ – ύβνακζδξ, ηύπμο «Σ», ημ μπμίμ κα ημπμεεηείηαζ ζημ 
ειπνόζεζμ ημο ζςθήκα ηναπεζμζημιίαξ.    
 Να δζαηίεεηαζ ιε ή πςνίξ gel θίπακζδξ.    
 Να έπεζ εζδζηήξ ζπεδίαζδξ ζοζηεοαζία ώζηε όηακ ακμίβεηαζ ημ ζεη, ηα οθζηά κα παναιέκμοκ ζηδ εέζδ 
ημοξ.    
Οζ άκςεζ πνμδζαβναθέξ κα οπμζηδνίγμκηαζ από αζαθζμβναθία ή prospectus 
 
ΤΝΓΔΣΗΚΟ   Σ       ΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΔΝΓΟΣΡΑΥΔΗΑΚΟ ΧΛΖΝΑ ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ ΜΔ Γ 
Καηαζηεοαζιέκα από ελεοβεκζζιέκμ PVC  
 Τθζηό θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ    
 Απμζηεζνςιέκα ιε αζεοθεκμλύδζμ βζα 5 πνόκζα ζε αημιζηή ζοζηεοαζία ιζαξ πνήζδξ  Να θένεζ ηνεζξ 
δζαθμνεηζηέξ ζοκδέζεζξ   
 
ΧΛΖΝΑ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ 
Να είκαζ απμζηεζνςιέκμζ ιζαξ πνήζεςξ αηηζκμζηζενμί, αηναοιαηζημίζζθζημκανζζιέκμζ ιε 
ζηνμββοθειέκμ άηνμ. 
 Να έπμοκ cuff ιεβάθμο όβημο ηαζ παιδθήξ πίεζδξ. 
 Να έπμοκ μδδβό ημπμεέηδζδξ ηαζ θαηανόθα ζοβηνάηδζδξ 
 
ΔΣ Σ ΓΗΑ ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΖ  ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΒΡΟΓΥΟΓΗΑΣΑΛΣΗΚΧΝΜΔΧ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 
Τβνακηήνα (πμηδνάηζ) ηαζ ζοκδεηζηό  Σ (ηαθ) πμο ιπαίκεζ ζημ ηύηθςια ακαπκεοζηήνα ηαζ ιε ζςθήκα 
μλοβόκμο 
 
ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
Καηαζηεοαζιέκμζ από πμθομονεεάκδ ή fep/Teflon, κα θένμοκ μδδβό ζύνια (ζε ιμνθή 
εκζςιαηςιέκδ) αεθόκδ ιε ακάθμβμ πνςιαηζηό ηώδζηα ιεκ ιέβεεμξ ίδζμ ιε ημ ιέβεεμξ ημο ηαεεηήνα 
πεδζαζιέκμξ  βζα εζζαβςβή ζε πενζθενζηέξ ανηδνίεξ ορδθήξ πίεζδξ, βζα ημκ οπμθμβζζιό ηζιώκ 
αενίςκ αίιαημξ ή παναημθμύεδζδ πίεζδξ ημο αίιαημξ.  
Με FloSwitch ιήημοξ 45mm από PTFE 
Ο δζαηόπηδξ FloSwitch είκαζ on/off ζοζηεοή πμο πνμθαιαάκεζ ηδκ ακαννμή ιεζώκμκηαξ έηζζ ημκ 
ηίκδοκμ βζα δοκαιζηή ιόθοκζδ από ηδκ έηεεζδ ζημ αίια.  
 Έπεζ παναηηδνζζηζηά εζζαβςβήξ όπςξ ημο Venflon ηαζ θηενά βζα δζεοηόθοκζδ ζηήνζλδξ.  
 Να είκαζ ιζαξ πνήζεςξ, απμζηεζνςιέκμζ ιε δζάνηεζα γςήξ 5 πνόκζα. 
Μήηδ: 3,5cm – 8cm 
Κενηζδζηή ανηδνία 20Ga 
 
ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΓΧΝΗΧΓΔ ΓΗΑ ΔΝΓΟΣΡΑΥEΗΑΚΟ ΧΛΖΝΑ 
οκδεηζηό ηναπεζμζςθήκα ηαζ ακαπκεοζηήνα , απμζηεζνςιέκμ, κα είκαζ πηοζζόιεκμ, spiral , κα έπεζ 
ιήημξ πενίπμο 15cm ιε βςκία ηαζ εοεύ όπζ πηοζζόιεκμ βζα ζύκδεζδ ζε ΣΑΦ 
Καηαζηεοαζιέκα από ελεοβεκζζιέκμpvc 
Απμζηεζνςιέκα από αζεοθεκμλύδζμ βζα 5 πνόκζα 
Να θένεζ ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ζοκδέζεζξ 
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ΤΛΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
 
ΠΛΑΚΑ ΓΔΗΧΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΓΗΠΛΖ ΑΤΣΟΚ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΠΟΛΛΧΝ 
ΥΡΖΔΧΝ 
Πθάηα βείςζδξ δθεηηνμπεζνμονβζηήξ δζαεενιίαξ δζπθήξ αβώβζιδξ επζθάκεζαξ, εκδθίηςκ   
 
ΠΛΑΚΑ ΓΔΗΧΖ 
1.Πθάηα βείςζδξ δθεηηνμπεζνμονβζηήξ δζαεενιίαξ δζπθήξ αβώβζιδξ επζθάκεζαξ, εκδθίηςκ ηαζ παζδζώκ. 
 2.Να είκαζ ζε αημιζηή ζοζηεοαζία  αοημηόθθδηδ πςνίξ ηαθώδζμ 
 
ΣΖΛΔΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΟΝΟΠΟΛΗΚΖ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ BUTTON 
ΚΟΠΖ ΚΑΗ ΑΗΜΟΣΑΖ 
1.ηδθεμί δθεηηνμπεζνμονβζηήξ δζαεενιίαξ  ιζαξ πνήζδξ 
2.Απμζηεζνςιέκμζ 
3.Με δομ ημιαία ημπήξ ηαζ ηαοηδνίαζδξ 
 
ΡΟΜΠΑ  ΑΠΟΣ ΟΛΟΧΜΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκδ  
2. Μζαξ πνήζδξ 
3.Να είκαζ αδζάανμπδ 
4.Τπμαθθενβζηή 
5.Νon – woven 
6.Να είκαζ αενζγόιεκδ  
7.Να ηαθύπηεηαζ ηαζ δ πθάηδ  
8.Μέζα ζημ παηέημ κα οπάνπεζ απμννμθδηζηό πεδίμ βζα ημ ζημύπζζια ηςκ πενζώκ. 9.Μεβέεδ small, 
medium, large,xlarge 
 
ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΡΑΠΔΕΗΟΤ MAYO 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 
2.Να έπεζ δύμ ζηνώιαηα από εκζζποιέκμ non-woven + πνάζζκμ θζθι ακ οπάνπεζ δοκαηόηδηα 
3.Να είκαζ αδζάανμπμ 
4.Ακ οπάνπεζ δοκαηόηδηα κα είκαζ ακηζζηαηζηό 
 
ΚΑΛΤΜΜΑ ΓΗΑΦΑΝΔ ΑΠΟΣ 
1.Να είκαζ δζαθακέξ 
2.Απμζηεζνςιέκμ ιζαξ πνήζδξ 
 
ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ ΧΜΑΣΟ 
1.Απμζηεζνςιέκμξ  
2.Απθόξ 
3. Μζαξ πνήζδξ 
4.Γοκαηόηδηα βναθήξ ζημ δένια 
 
ΜΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΘΑΜΒΧΣΗΚΖ 
1.Να είκαζ ακηζεαιαςηζηή 
2.Να έπεζ  νζκζηό έθαζια 
3.Να έπεζ 3 ζηνώιαηα 
4.Να είκαζ οπμαθθενβζηή 
 
ΚΟΤΦΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΝΓΡΗΚΟ 
1.Ακηζζδνςηζηό  
2.Τπμαθθενβζηό 
3.Μζαξ πνήζδξ 
4.Ακηνζηό  
5.Με δέζζιμ πίζς 
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ΚΟΤΦΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΤΝΑΗΚΔΗΟ 
1.Ακηζζδνςηζηό 
2.Τπμαθθενβζηό  
3.Μζαξ πνήζδξ  
4.Με θάζηζπμ 
5.Γοκαζηείμ 
 
ΚΟΣΟΤΜΗ ΥΑΡΣΗΝΟ 
1.Μζαξ  πνήζδξ 
2.Μδ  απμζηεζνςιέκμ 
3.Τπμαθθενβζηό 
4.Ακηζζδνςηζηό 
5.Με θαζιόημρδ ηύπμο V 
 
ΒΟΤΡΣΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ 
1.Βμύνηζα  βζα πεζνμονβζηό πθύζζιμ ηςκ πενζώκ 
2.Μζαξ πνήζδξ 
3.Τπμαθθενβζηή 
4.Υςνίξ ακηζζδπηζηό 
 
ΠΔΓΗΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΟΘΧΝΗΟ 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 
2.Να είκαζ αδζάανμπμ 
3. Μδ ζςδζμύπμ ακηζιζηνμαζαηό 
 
ΠΔΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 
2.Να είκαζ αδζάανμπμ  
3. Μδ ζςδζμύπμ ακηζιζηνμαζαηό 
4. Γζαζηάζεζξ 90x45cm 
 
ΜΠΛΟΤΕΑ ΑΠΟΣ OPTIMA 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκδ 
2. Μζαξ πνήζδξ 
3.Να είκαζ αδζάανμπδ  
4.Τπμαθθενβζηή  
5.Νon – woven 
6.Να είκαζ αενζγόιεκδ 
7.Να ηαθύπηεηαζ ηαζ δ πθάηδ 
8.Μέζα ζημ παηέημ κα οπάνπεζ απμννμθδηζηό πεδίμ βζα ημ ζημύπζζια ηςκ πενζώκ.  
9. ε ιεβέεδ small, medium, large 
 
ΚΑΛΛΤΜΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
1. Να είκαζ αδζάανμπμ 
2.Να είκαζ εκζζποιέκμ 
3.Να είκαζ εενιμιμκςηζηό  
4. Να έπεζ ιήημξ ιέπνζ 2 ιέηνα & πθάημξ ιέπνζ 85 εηαημζηά 
 
ΚΑΛΛΤΜΑ ΓΗΑΦΑΝΔ ΠΛΑΣΗΚΟ ΑΠΟΣ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ Ή ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
1.Να είκαζ δζαθακέξ 
2.Απμζηεζνςιέκμ ιζαξ πνήζδξ  
3.Γζα δζαεενιία ή ακαννόθδζδ 
4.Με δζάζηαζδ 39Υ35cm πενίπμο 
 
ΚΑΛΤΜΜΑ ΥΔΗΡΟΛΑΒΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ 
1.Να είκαζ πάνηζκμ 
2.Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 
3.Ακ οπάνπεζ δ δοκαηόηδηα κα είκαζ αδζάανμπμ 

17PROC006101865 2017-04-25

ΑΔΑ: ΨΒΘΠΟΡΡ3-ΒΒΤ



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2321/25-04-2017  για την προμήθεια Υλικών Εργαςτηρίων και Ιατρείων για 
τισ ανάγκεσ του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

41 από 76 
 

 

 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 
2.Κάθοιια δζαθακέξ  
3.Απμζηεζνςιέκμ ιζαξ πνήζδξ 
4.Αδζάανμπμ 
5.Με δζάζηαζδ 14Υ230cm πενίπμο 
 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκμ 
2.Να είκαζ αδζάανμπμ 
3. Δκζζποιέκμ 2  ζηνςιάηςκ 
4.. Να δζαηίεεκηαζ ζε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ 
 
ΠΟΓΓΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΚΗΓΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ 
1.Να έπεζ αοημηόθθδημ ζημ πίζς ιένμξ 
2.Να έπεζ  ζζπονή επίζηνςζδ από οθζηό ηύπμο βοαθόπανημ 
3.Να είκαζ αδζάανμπμ 
 
ΚΔΦΑΛΟΓΔΜΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΗΓΡΧΣΑ 
1.Να είκαζ ακηζζδνςηζηόξ 
2.Γνμζζζηζηόξ 
3.Τπμαθθενβζηόξ 
4.Δάκ οπάνπεζ δοκαηόηδηα  κα έπεζ ζύζηαζδ από PVA 
 
ΠΔΣΔΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ ΑΠΟΣ 
1.Να είκαζ απμζηεζνςιέκδ 
2.Να είκαζ απμνμθδηζηή 
3.Υνώιαημξ ιπθέ ή πνάζζκμ 
 
ΣΑΠΖΣΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΣΑΣΗΚΟ 
1.Σάπδηαξ  Μζηνμαζμζηαηζηόξ 
2. ε δζάθμνεξ δζαζηάζεζξ 
3.Μζαξ  πνήζδξ 
 
ΔΠΗΘΔΜΑ ΑΤΣΟΚ ΚΑΛΤΦΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΜΔ ΓΑΕΑ  
Αοημηόθθδηα, απμζηεζνςιέκα, ιεηεβπεζνδηζηά επζεέιαηα από ιδ οθαζιέκμ οθζηό (non woven)..ημ 
ιέζμ ημο επζεέιαημξ ηαζ ζε απόζηαζδ ίζδ από ηα άηνα οπάνπεζ εζδζηό επίεεια (ιαλζθανάηζ) ζδζαίηενα 
απμννμθδηζηό ηαζ ηαοηόπνμκα ακηζημθθδηζηό, πνμηεζιέκμο κα ιδκ ημθθά ζηδκ επζθάκεζα ημο 
ηναύιαημξ 
Να δζαηίεεηαζ ζε δζάθμνα ιεβέεδ 
 
ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΑΕΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ 
Γάγα απμννμθήζζιδ αζιμζηαηζηή ααηηδνζμζηαηζηή από μλεζδςιέκδ ακαβεκκδιέκδ ηοηηανίκδ 
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ΤΛΗΚΑ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ  
 
ΚΟΛΠΟΓΗΑΣΟΛΔΗ 
Να ζηαεενμπμζμύκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ ημοξ, ιε εθαζηζηόηδηα, ζε αημιζηή ζοζηεοαζία, 
απμζηεζνςιέκα,οπμαθθενβζηά, από αζεοθέκζμ,(από ζηθδνό πθαζηζηό, θζθζηό πνμξ ημ πενζαάθθμκ), κα 
ιδκ ζπάγμοκ, ακά έκα ζοζηεοαζιέκα ζε αδζάανμπδ, ακεεηηζηή, δζάθακδ εήηδ, ιζαξ πνήζδξ. 
Small,medium, 
 
ΒΟΤΡΣΔ ΓΗΑ TEST PAP 
Δκδμημθπζηό πθαζηζηό αμονηζάηζ ιε πνμζηαηεοηζηό άηνμ βζα θήρδ επζπνίζιαημξ, ιζαξ πνήζδξ, 
απμζηεζνςιέκμ 
ε ηειάπζα 
 
ΠΑΣΟΤΛΔ ΓΗΑ TEST PAP 
Οζ ζπάημοθεξ κα είκαζ από πθαζηζηό οθζηό ηαηάθθδθεξ βζα θήρδ ηναπδθζημύ ηαζ ημθπζημύ 
επζπνίζιαημξ ιε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα άηνα ακηίζημζπα, ημ έκα άηνμ κα είκαζ ημκηό ηαζ ημ άθθμ 
αιαθύ ηαζ ιαηνύηενμ, απμζηεζνςιέκεξ 
ε ηειάπζα 
 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΦΟΡΔ ΠΛΑΚΔ ΜΔ ΠΛΑΗΗΟ    
Ακηζηεζιεκμθόνεξ πθάηεξ αηνόπζζηεξ, ηνμπζζιέκεξ ηαζ ιε εζιύνζζια. 
 
ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 
πνέζ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζηενεςηζηό ιεηά ηδκ θήρδ ηοηηανμθμβζηώκ δεζβιάηςκ ηαζ ηδκ 
ημπμεέηδζή ημοξ ζε ακηζηεζιεκμθόνμ πθάηα 
 
ΓΗΑΣΡΖΣΖ ΑΜΝΗΑΚΟΤ ΑΚΟΤ 
Απμζηεζνςιέκμζ, ζε αημιζηή ζοζηεοαζία 
 
ΚΛΗΠ ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ 
Γζα ηδκ απμθίκςζδ ημο μιθάθζμο θώνμο ηςκ κεμβκώκ, ακά έκα ζοζηεοαζιέκα, ζε αδζάανμπδ, 
δζαθακή, ακεεηηζηή, ιε μδμκηςηέξ επζθάκεζεξ πθήνςξ εθαπηόιεκεξ, από ζηθδνό οπμαθθενβζηό οθζηό, 
εύημθα πνδζζιμπμζμύιεκα 
 
ΒΡΑΥΗΟΛΑΚΗΑ ΝΔΟΓΝΧΝ 
Πθαζηζηά, ιαθαηά, όπζ πάνηζκα ηαζ ιε δοκαηόηδηα ακαβναθήξ ημο μκόιαημξ, ιπθε ή νμγ, ιε αζθάθεζα 
ιε ηθζπξ 
 
ΔΡΒΗΔΣΔ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ 
Αδζάανμπεξ, από οθζηό απμννμθδηζηό, κα ιδκ πνμηαθμύκ αθθενβία, κα ελαζθαθίγμοκ απόθοηδ οβζεζκή 
ζημ ακενώπζκμ ζώια, κα ιδκ ηνίαμοκ, κα ιδκ αθήκμοκ πκμύδζ, κα δζαεέημοκ ηδκ ιία επζθάκεζα ιε 
αδζάανμπδ επέκδοζδ ηαζ αοημηόθθδημ, ιέβεεμξ L 
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ΜΕΡΟ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν διενεργείται από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Κριτιριο ανάκεςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι.  
 
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ με βάςθ μόνο τθν τιμι  
 αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ 
λοιποφσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι – ΣΕΤΔ για τον παρόντα διαγωνιςμό. 
ΘΜΕΙΩΘ: 
Σο παρόν ΣΕΤΔ υπογράφεται και από τα μζλθ του Δ.. ι το νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ 
νομικοφ προςϊπου ι ενϊςεωσ.  

 

Σημείωση: το πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ (ςυμπεριλαμβανομένου του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνησ Δήλωςησ) θα είναι διαθέςιμο ςε 
επεξεργάςιμη μορφή (αρχείο word) προσ διευκόλυνςη των οικονομικών φορέων, 
μετά από αποςτολή email με το ςχετικό αίτημα ςτο info@aemy.gr ή 
goikonomopoulos@aemy.gr  

 
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

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

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΕΛΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΛΑΣ (ΑΕΜΥ) Α.Ε. 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 50037 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΓΕΩΓΛΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΟΛΥΜΡΛΑΚΟ ΧΩΛΟ, 
ΑΧΑΝΕΣ, ΤΚ 13677 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΓΛΩΓΟΣ ΟΛΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΣ 
- Τθλζφωνο: 201 24 20 213 
- Θλ. ταχυδρομείο: info@aemy.gr  ,  goikonomopoulos@aemy.gr  
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.aemy.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):  
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: Βλ. υδατογράφθμα (ΑΔΑΜ) ςτθν κεφαλίδα τθσ διακιρυξθσ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

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

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

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

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

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

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

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

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Στο άρκρο 73 (του Ν.4412/2016) παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ· 

 δωροδοκία· 

 απάτθ· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

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

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

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

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι  
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οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

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

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

 

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

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

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

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

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

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

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

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

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

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

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

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 
εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

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

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

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

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

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

Ρεριγρα
φι 

ποςά θμερομθ
νίεσ 

παραλιπτ
εσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ (όςον αφορά ςτο 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), ιδίωσ τουσ 
υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

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

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

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

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

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

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

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

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ (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) το 
ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ 
ςφμβαςθσ: 

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

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

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

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

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

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

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

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

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

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, 
οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ 
τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζροντα, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν.

 

β) η αναθέηοσζα αρτή ή ο αναθέηων θορέας έτοσν ήδη ζηην καηοτή ηοσς ηα ζτεηικά έγγραθα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 
προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και 
θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ II. - ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
 
Ονομαςία 
Τράπεηασ:______________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 
 
Ρροσ 
 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ………….. ΕΥΩ 
 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ 
…………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……] ι 
[ςε περίπτωςθ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελϊν τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ένωςθσ ι Κοινοπραξίασ], 
 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο «…………….» και 
ςυγκεκριμζνα για τθν προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθν 
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 
 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ III. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ  
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΘ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
 

ΣΕΛΙΚΘ ΣΙΜΘ 
ΜΕ ΦΠΑ 
 

         

         

         

         

         

 
 
 
 
**Να είναι ςε μορφι excel το θλεκτρονικό αρχείο τθσ προςφοράσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ ππ’ αξηζκ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ (ΑΔΜΤ Α.Δ.)  
(ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΗΡΑ) 

 
 

ΚΑΙ 
 
 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «………» 
 

Μέζα από ηελ Γηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο  

 
 

Αραξλέο, (Ηκεξνκελία) 
 
 
 

 
 
 
 

πκβαηηθνύ Σηκήκαηνο ……………… € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
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Στισ Αχαρνζσ ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
Αφενόσ 
 
Τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Μονάδων Υγείασ που εδρεφει επί τθσ Γεωργίου Δαμάςκου 1, τκ 13677, 
Αχαρνζσ, θ οποία διακζτει και λειτουργεί ωσ υποκατάςτθμα το Γενικό Νοςοκομείο Κιρασ, τκ 84700, 
Καρτεράδοσ, Κιρα και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ. 
……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 
ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 
 
και αφετζρου 
 
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν …………………….. *, ζχει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από 
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία 
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ρρομθκευτισ», 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ : 
 
1) Τθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια 
……………….». 
2) Τθν από …………….. και με αρικ. Ρρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που 
υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 
3) Τθν υπ. αρικ. ................... απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον Ρρομθκευτι 
 
υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΡΟΜΘΚΕΥΤΘΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, 
αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, e mail κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό 
αυτό. 
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ρρομθκευτι ςχετικά με τθν 
υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ. 
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 
Προμικεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από 
το Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ τθσ προμικειασ. 
Ανακζτουςα αρχι: ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ – ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ    
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Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 
Προςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ρρομθκευτι, 
κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά 
ιςχφοσ: α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 
υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΘ 
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ 
αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ 
«…..……………………..». Θ Ρρομικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του 
Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από …………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. .. 
................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Συγκεκριμζνα θ προμικεια  περιλαμβάνει  
 

α/α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

        

        

        

        

ΤΝΟΛΟ:    

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται μζχρι ………………...  
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα υλικά ωσ εξισ: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΛΙΚΩΝ 
 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΠΟΟΣΘΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
Ουδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ κάτωκι ςωρευτικζσ 
προχποκζςεισ: 
Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμφωνθ με τουσ 
περιοριςμοφσ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016.  
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Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του 
προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ.  
γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν 
προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία 
που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. Μετά 
από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
Θ παράδοςθ των υλικϊν γίνεται ςτο ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΚΘΑΣ. 
 
ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΛΑΒΘ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ  
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και 
καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.  
Κατά τθν παραλαβι των υλικϊν ι και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται να διενεργεί τουσ κάτωκι ελζγχουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) Με χθμικι ι 
μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) Με πρακτικι δοκιμαςία, δ) Με όλουσ ι με όςουσ από 
τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε 
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ.  
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά 
τθ διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι 
διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.  
  
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΤΡΩΕΙ – ΕΚΠΣΩΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
 Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Ρρομθκευτι πλθν των 
περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, επιβάλλεται 
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Το παραπάνω 
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ αυτϊν. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για 
φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε 
πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 
προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. Εφόςον ο 
προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το 
ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 
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Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 
ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ ……….% ……………………. ευρϊ 
και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν 
(……………..,…€).  
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι 
ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται 
όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε 
άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν.  
Σε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ μπορεί να μπει ο όροσ ωσ εξισ: 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με το 
πλάνο τμθματικϊν παραδόςεων που ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ  και με τμθματικι 
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ και εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικι παραλαβι. 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  
Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208. 
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 
γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μπορεί να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία.  
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
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Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
 
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΤΑΡΕΗΑΣ, ποςοφ …………………….. ευρϊ 
(………………. €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο 
υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν. 4281/2014 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από 
τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του 
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
2. Ο Ρρομθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να 
παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), 
παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
3. Ο Ρρομθκευτισ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
4. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
5. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν 
προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ 
προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα  με τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
6. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι 
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία 
εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με 
τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
7. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 
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8. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ρρομθκευτισ κα 
αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, 
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  
Ειδικότερα: 
Ο Ρρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι 
αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 
Ο Ρρομθκευτισ μεταφζρει αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με 
οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ. 
Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του Ρρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ 
του Ζργου αυτοφ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε 
τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 
Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των 
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που 
αςχολοφνται με το Ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, 
χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα 
μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον 
Ρρομθκευτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και 
ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να 
προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του Ρρομθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 
Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, 
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ρρομθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι 
εμπιςτευτικά και ανικουν κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ, μόλισ 
ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, 
αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του 
ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 
Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον 
Ρρομθκευτι, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρρομθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με 
όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 
να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από 
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
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Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ 
είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό 
αίτθμα του Ρρομθκευτι, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται 
αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά 
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν 
τθσ αμοιβισ για το μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν 
δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που 
αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ 
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από 
τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του 
Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου 
οργάνου) του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΘΘ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΘ ΤΜΒΑΘ 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ 
επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4270/2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε: 
α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο.  
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ .  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2014, θ από …………………….. διακιρυξθ του 
ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι 
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ 
ακόλουκθ: 
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν 
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γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου 
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των 
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ 
………………., ΤΚ …………….. τθλ:  ……………… , fax  …………….., ………………….. email…………………  
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο 
μζςο ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.  
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχοσ του ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 
(κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - 
αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με 
άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
Σε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ 
Ανακζτουςα Αρχι και ζνα ο Ρρομθκευτισ  
 
 

 
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΘ 

 
 

Για τθν ΑΕΜΤ Α.Ε.                      Για τθν εταιρεία 
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