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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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτο website 

 

 

  Ολυμπιακό Χωριό, 

  Αρ.Ρρωτ.: 2320/25-04-2017 

 

 
                            
 
 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Για τθν προμικεια Τγειονομικοφ Τλικοφ 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 ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ  
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ  

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Θμερομθνία: 09-05-2017 

Θμζρα: Τρίτθ 

Ϊρα: 13:00 μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Οικονομικι Υποδιεφκυνςθ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Θιρασ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 33140000-3 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ  74.400,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ 
 

Τεμάχια  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

Ζωσ 31-12-2017 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 
 

Τμθματικζσ Ραραδόςεισ – Τόποσ Ραράδοςθσ: 
Γενικό Νοςοκομείο Θιρασ 

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  

25-04-2017 

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 Ιατροτεχνολογικά 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: 6ΗΕΦΟ3-ΝΧ 

 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 

υνοπτικό Διαγωνιςμό  με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ  προςφορζσ, 

Για τθν προμικεια  «Τγειονομικοφ Τλικοφ 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  
 

  09/05/2017 
Θμζρα Σρίτθ 

Και μζχρι ϊρα 
13:00μμ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου  
Γενικοφ Νοςοκομείου Θιρασ  
 

  09/05/2017 
θμζρα Σρίτθ 

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.   
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ΜΕΡΟ  Αϋ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΟΣΘΣΕ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΕΜΑΧΙΑ  

 ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 
(€) ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΤΡΙΓΓΕ 

1 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2,5 
ML 3.500             0,06    

2 ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 5ML 15.000             0,06    

3 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 10 
ML 20.000             0,08    

4 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 20 
ML 15.000             0,13    

5 ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ  1ML 7.500             0,03    

6 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΙΝΣΟΥΛΙΝΘΣ  
1ML ΜΕ ΜΘ ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΘ ΒΕΛΟΝΑ 3.500             0,03    

7 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ 50 &60ML 
ΣΙΤΙΣΘΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΓΧΟΣ 700             0,33    

8 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ ΑΡΛΘ 50&60ML 
ΧΩΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΜΙΚΟ ΥΓΧΟΣ 150             0,57    

9 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ 50&60ML 
ΒΙΔΩΤΘ (ΜΕΘ)ΧΩΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 150             0,40    

10 
ΣΥΙΓΓΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ 3ML ΑΕΙΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (ECLIPSE 23G) 1.500             1,15    

ΓΑΝΣΙΑ 

1 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX NO S             15.000 

               
0,03 

2 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX NO  Μ            20.000 

               
0,03 

3 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX NO  L            20.000 

               
0,03 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX NO XL             10.000 

               
0,03 
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5 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ  Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ NO S 3.500 

               
0,03 

6 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ  Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ NO Μ 7.000 

               
0,03 

7 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ  Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ NO L 7.000 

               
0,03 

8 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ  Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ NO S ΜΡΛΕ 700 

               
0,03 

9 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ  Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ NO M  ΜΡΛΕ 1.000 

               
0,03 

10 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ  Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LATEX ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ NO L     ΜΡΛΕ 1.000 

               
0,03 

11 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΝΟ M  3.000 

               
0,02 

12 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΝΟ L 3.000 

               
0,02 

13 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΝΟ XL 7.000 

               
0,02 

14 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΝΟ M 2.000 

               
0,02 

15 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΝΟ L 2.000 

               
0,02 

16 
ΓΑΝΤΙΑ Μ.Χ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΝΟ XL 2.000 

               
0,02 

17 ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΓΕ                        2.000 
          

0,0033 

18 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΗΕΥΓ 
LATEX NO 6 700 

               
0,26 

19 
ΓΑΝΤΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΗΕΥΓ 
LATEX NO 6,5 700 

               
0,26 

20 
ΓΑΝΤΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΗΕΥΓ 
LATEX NO 7 1.500 

               
0,26 

21 
ΓΑΝΤΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΗΕΥΓ 
LATEX NO 7,5 1.500 

               
0,26 

22 
ΓΑΝΤΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΗΕΥΓ 
LATEX NO 8 1.000 

               
0,26 

23 
ΓΑΝΤΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΗΕΥΓ 
LATEX NO 8,5 700 

               
0,26 
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24 

ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΠ ΦΥΣΙΚΟ 
LATEX ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΘΚΟΥΣ 300MM 
NO 6 700 

               
0,20   

25 

ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΠ ΦΥΣΙΚΟ 
LATEX ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΘΚΟΥΣ 300MM 
NO 6,5 700 

               
0,20   

26 

ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΠ ΦΥΣΙΚΟ 
LATEX ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΘΚΟΥΣ 300MM 
NO 7 1.500 

               
0,20   

27 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΠ ΦΥΣΙΚΟ 
LATEX ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΘΚΟΥΣ 300MM 
NO 7,5 1.500 

               
0,20   

28 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΠ ΦΥΣΙΚΟ 
LATEX ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΘΚΟΥΣ 300MM 
NO 8 1.500 

               
0,20   

29 

ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΑΡΠ ΦΥΣΙΚΟ 
LATEX ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΘΚΟΥΣ 300MM 
NO 8,5 700 

               
0,20   

30 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ  ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ  ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 6 300 

               
0,59   

31 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 6,5 300 

               
0,59   

32 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 7 300 

               
0,59   

33 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ  ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ  ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 7,5 300 

               
0,59   

34 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ  ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 8 300 

               
0,59   

35 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ  ΜΕ ΜΑΚΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΟ 8,5 300 

               
0,59   

36 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ, ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΑ Νο 6,5 300 

               
0,18   

37 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ, ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΑ Νο 7 300 

               
0,18   

38 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ, ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΑ Νο 7,5 300 

               
0,18   

39 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ, ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΑ Νο 8 300 

               
0,18   

40 
ΓΑΝΤΙΑ  ΧΕΙ/ΚΑ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ, ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΑ Νο 8,5 300 

               
0,18   

ΚΑΘΕΣΘΡΕ 
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1 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 8 20 

                  
0,75  

2 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 10 20 

                  
0,75 

3 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 12 20 

                  
0,55 

4 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 14 150 

                  
0,55 

5 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 16 200 

                  
0,55  

6 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 18 70 

                  
0,55  

7 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 20 70 

                  
0,55 

8 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΟΥΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ (FOLLEY) Νο 22 70 

                  
0,55  

9 ΚΑΘΕΤΘΕΣ FOLLEY 3way COUNELAIRE No 18 15 
                  

4,00 

10 ΚΑΘΕΤΘΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ Νο14 15 
                  

4,49  

11 ΚΑΘΕΤΘΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ Νο 16 15 
                  

4,49  

12 ΚΑΘΕΤΘΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ Νο 18 15 
                  

4,49  

13 ΚΑΘΕΤΘΑΣ FOLLEY 2WAY ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ Νο 20 15 
                  

4,49  

14 ΚΑΘΕΤΘΕΣ TIEMANN No 10 30 
                  

0,28  

15 ΚΑΘΕΤΘΕΣ TIEMANN No 12 30 
                  

0,28  

16 ΚΑΘΕΤΘΕΣ TIEMANN No 14 30 
                  

0,28  

17 ΚΑΘΕΤΘΕΣ TIEMANN No 16 30 
                  

0,28  

18 ΚΑΘΕΤΘΕΣ TIEMANN No 18 30 
                  

0,28  

19 ΚΑΘΕΤΘΕΣ TIEMANN No 20 30 
                  

0,28  
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20 ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 8 30 
                  

0,30  

21 ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 10 30 
                  

0,30  

22 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 14 
πραςινο 300 

                  
0,50  

23 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 16 
πορτοκαλι 70 

                  
0,50  

24 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN) Νο 18 
κοκκινο 30 

                  
0,50  

25 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN)ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ Νο14 30 

                  
0,80 

26 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN)ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ Νο16 30 

                  
0,80 

27 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΙΝΟΓΑΣΤΙΚΟΣ(LEVIN)ΔΙΡΛΟΥ 
ΑΥΛΟΥ Νο18 30 

                  
0,80  

28 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΒΟΓΧΟΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ Νο10G 300 

                  
0,30  

29 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΒΟΓΧΟΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ Νο12G  αςπρο 150 

                  
0,30  

30 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΒΟΓΧΟΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ Νο14G  πραςινο 700 

                  
0,30  

31 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΒΟΓΧΟΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ Νο16G  πορτοκαλι 300 

                  
0,30  

32 
ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΒΟΓΧΟΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ Νο18G κοκκινο 300 

                  
0,30  

33 ΣΩΛΘΝΑΣ ΑΕΙΩΝ Νο22 70 
                  

0,35  

34 ΣΩΛΘΝΑΣ ΑΕΙΩΝ Νο25 30 
                  

0,35  

35 ΣΩΛΘΝΑΣ ΑΕΙΩΝ Νο28 30 
                  

0,56  

36 ΣΩΛΘΝΑΣ ΑΕΙΩΝ Νο30 30 
                  

0,56 

37 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ. 
ΡΛΑΣΤ 1ΘΑΛΑΜΟΥ(BULLAW) 30 

                
11,00 

38 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΡΠ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ Μ.Χ.Νο16 trokar 20 

                  
3,00  
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39 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΡΠ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ Μ.Χ.Νο18 10 

                  
3,00  

40 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΡΠ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ Μ.Χ.Νο20 10 

                  
3,00  

41 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΡΠ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ Μ.Χ.Νο28 10 

                  
3,00  

42 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΡΠ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ Μ.Χ.Νο32 10 

                  
3,00  

43 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΥΘΥΣ ΑΡΠ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ Μ.Χ.Νο36 10 

                  
3,00  

44 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘ ΚΕΝΟΥ Νο12 ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΚΑΙ 
ΒΕΛΟΝΑ TROCAR (REDON) 20 

                  
5,30  

45 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘ ΚΕΝΟΥ Νο14 ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΚΑΙ 
ΒΕΛΟΝΑ TROCAR (REDON) 20 

                  
5,30  

46 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘ ΚΕΝΟΥ Νο16 ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΚΑΙ 
ΒΕΛΟΝΑ TROCAR (REDON) 20 

                  
5,30  

47 
ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ PENROSE ΔΙΑΦΟΑ 
ΜΕΓΕΘΘ 30 

                  
0,45  

48 
ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ Μ.Χ    ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑΣ 
1LT 100 

                  
1,88  

49 
ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ Μ.Χ    ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑΣ 
3LT  50 

                  
1,88  

50 ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 4 LT 50 
                  

1,88  

51 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΒΟΓΧΙΚΩΝ 
ΕΚΚΙΣΕΩΝ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ Μ.Χ. ΕΝΘΛΙΚΩΝ 100 

                  
1,55  

52 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΒΟΓΧΙΚΩΝ 
ΕΚΚΙΣΕΩΝ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΘ Μ.Χ. ΝΕΟΓΝΩΝ 50 

                  
0,50  

53 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ - ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΔΙΑΜΕΤΟΣ  6mm LATEX    ( 7X1,5  ΟΛΛΟ 15m) 50 

                  
1,00  

54 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ - ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΔΙΑΜΕΤΟΣ περίπου 7mm LATEX ΣΕ ΟΛΟ  ( 
7X1,5  ΟΛΛΟ 25m ) 50 

                  
1,30  

55 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ - ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΔΙΑΜΕΤΟΣ περίπου 7mm  ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ ΣΕ ΟΛΟ 30 

                  
1,17  

56 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ- ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 
ΣΙΛΙΚΟΝΘ ΕΣΩΤ ΔΙΑΜΕΤΟ 10ΜΜΧ150CM ΚΑΙ 
ΥΡΟΔΟΧΕΙΣ ΣΥΝΔ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 30 

                  
0,79  

57 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 2Μ 30 
                  

0,80  
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58 

ΟΥΟΣΥΛΕΚΤΘΣ ΕΝΘΛΙΚΩΝ ΑΡΟΣΤ 2000ml ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΘ ΕΡΙΣΤΟΦΘΣ( ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ) 700 

                  
0,25  

59 
ΟΥΟΣΥΛΕΚΤΘΣ ΕΝΘΛΙΚΩΝ ΜΘ ΑΡΟΣΤ 2000ml 
ΑΡΛΟΣ 1.000 

                  
0,18 

60 ΣΥΣΚΕΥΘ  ΩΙΑΙΑΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΟΥΩΝ 2000Mml 100 
                  

3,70 

61 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 300 

                  
0,24 

62 
ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΥΑ 
ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΡΩΜΑ 100ML 10.000 

                  
0,01  

63 ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΟΥΩΝ 24h 30 
                  

2,02 

64 ΒΑΣΘ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΟΥΟΣΥΛΕΚΤΘ 300 
                  

0,19  

65 ΡΟΤΘΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Μ.Χ 3.000 
                  

0,01 

66 ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 20 
                  

1,80 

ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ 

1 
ΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΘΑΣ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΕΝΘΛΙΚΩΝ 750 

                       
0,80 

2 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (VENTURI) ΜΕ 
ΥΘΜΙΣΤΘ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘΣ 0,24-0,60 ΕΝΘΛΙΚΩΝ 
ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 2.500 

                       
0,57 

3 ΜΑΣΚΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΛΘ 750 
                       

0,30  

4 ΜΑΣΚΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡΛΘ ΡΑΙΔΙΚΘ 150 
                       

0,30 

5 ΜΑΣΚΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΒΕΦΙΚΘ 70 
                       

0,30 

6 
ΜΑΣΚΑ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 
ΕΡΑΝΕΙΣΡΝΟΘΣ 500 

                       
1,00 

7 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΦΑΜΑΚΩΝ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΡΟΙΘΤΘ ΕΝΘΛΙΚΩΝ 1.500 

                       
0,90 

8 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΦΑΜΑΚΩΝ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΡΟΙΘΤΘ ΡΑΙΔΩΝ 150 

                       
0,90 

9 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΦΑΜΑΚΩΝ ΜΕ 
ΝΕΦΕΛΟΡΟΙΘΤΘ ΒΕΦΩΝ 70 

                       
0,90 
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10 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ Νο0 ΧΩΙΣ 
CUFF μπλε 30 

                       
0,18 €  

11 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ Νο1 ΧΩΙΣ 
CUFF  μαυρο 70 

                       
0,18 €  

12 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ Νο2 ΧΩΙΣ 
CUFF  μπεη 350 

                       
0,18 

13 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ Νο3 ΧΩΙΣ 
CUFF πραςςινο 350 

                       
0,18 

14 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ Νο4 ΧΩΙΣ 
CUFF    κιτρινο 150 

                       
0,23 

15 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ Νο5  ΧΩΙΣ 
CUFF  κοκκινο 30 

                       
0,23 

16 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΡΑΑΜΑΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 6 30 

                       
1,88 

17 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΡΑΑΜΑΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 7 30 

                       
1,88 

18 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΡΑΑΜΑΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 7,5 30 

                       
1,88 

19 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΡΑΑΜΑΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 8 30 

                       
1,88 

20 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ ΜΕ ΡΑΑΜΑΝΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο  9 30 

                       
1,88 

21 
ΑΕΑΓΩΓΟΣ ΙΝΟΦΑΥΓΓΙΚΟΣ ΧΩΙΣ 
ΡΑΑΜΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νο 26- 34 fr 20 

                       
1,79 

22 ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΘ ΑΡΟΣΤ 15Μ 5 
                       

3,00 

23 ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΘ ΑΡΟΣΤ 7,5Μ 5 
                       

1,20 

24 ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΘ ΑΡΟΣΤ 2Μ 5 
                       

0,30 

25 ΡΤΥΕΛΟΡΑΓΙΔΑ 30 
                       

1,08 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

1 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο16 γκρι 70 
                              

0,13  

2 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο18 πραςινο 2.000 
                              

0,13  
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3 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο20 ροη 3.500 
                              

0,13 

4 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο22 μπλε 1.500 
                              

0,13 

5 
ΡΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΙΚΘΣ ΡΑΑΚΕΝΤΘΣΘΣ ΑΡΟΣΤ 
Μ.Χ ΜΕ ΑΤΑΥΜ ΒΕΛΟΝΘ 21G πραςινο 700 

                              
0,11 

6 
ΡΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΛΕΒΙΚΘΣ ΡΑΑΚΕΝΤΘΣΘΣ ΑΡΟΣΤ 
Μ.Χ ΜΕ ΑΤΑΥΜ ΒΕΛΟΝΘ 23G μπλε 700 

                              
0,11 

7 
ΡΕΤΑΛΟΥΔΑ ΡΛΑΣΤΙΚΘ 21G ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΘΣ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ 70 

                              
1,67 

8 

ΚΑΘΕΤΘΑΣ(ΣΕΤ) ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΦΛΕΒΙΚΘΣ 
ΓΑΜΜΘΣ ΤΙΡΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΟ   
7fr                10ΤΜΧ 30 

                            
14,00 

9 

ΚΑΘΕΤΘΑΣ(ΣΕΤ) ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΦΛΕΒΙΚΘΣ 
ΓΑΜΜΘΣ ΤΙΡΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΟ    
8,5fr 30 

                            
14,00 

10 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΜΕΤΘΣΘΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΦΛΕΒΙΚΘΣ 
ΡΙΕΣΘΣ ΑΡΟΣΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΘ ΚΛΙΜΑΚΑ 30 

                              
3,40 

11 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΕΓΧΥΣΘΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΑΡΟΣΤ 12.000 

                              
0,26 

12 ΣΥΣΚΕΥΘ ΜΙΚΟΣΤΑΓΟΝΩΝ DIAL- FLOW 4.000 
                              

0,59 

13 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΥΓΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΙΚΟ 
ΘΑΛΑΜΟ (ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΟ)solu set 70 

                              
1,17 

14 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΡΛΘ LUER 
LOCK ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 700 

                              
0,19 

15 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΟΟΥ ΑΡΟΣΤ ΘΥΛΘΚΟ - 
ΑΣΕΝΙΚΟ 100CM  300 

                              
0,20 

16 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΧΟΘΓΘΣΘΣ ΥΓΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΘ 
12CM ΜΕ "Τ" ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΘ LUER LOCK 30 

                              
0,20 

17 
ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΑ LUER LOCK, 
ΜΘΚΟΥΣ 50 cm 30 

                              
0,15 

18 
ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΑ LUER LOCK, 
ΜΘΚΟΥΣ 100 cm 70 

                              
0,15 

19 
ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΟΥ ΜΕ 2 ΑΚΑ LUER LOCK, 
ΜΘΚΟΥΣ 120 cm 70 

                              
0,15 

20 ΣΤΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 2.000 
                              

0,20 

21 
ΣΤΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΘ 
10CM 300 

                              
0,18 
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22 
ΣΤΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΘ 
50CM 150 

                              
0,47 

23 ΡΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 7.000 
                              

0,05 

24 
ΡΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 300 

                              
1,20 

25 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΘΨΙΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕ ΟΛΟ 30Μ 30 
                              

0,36 

26 ΚΛΙΡΣ ΑΙΜΟΛΘΨΙΑΣ 30 
                              

1,40 

27 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο 16 αςπρθ 1.500 
                              

0,02  

28 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο 18 ροη 1.500 
                              

0,02 

29 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο 21 πραςινθ 1.500 
                              

0,02 

30 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο 23 μπλε 1.500 
                              

0,02 

31 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ Νο 26 καφε 1.500 
                              

0,02  

32 
ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΑΚΕΝΤΘΣΘΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΒΑΣΘ Ν0 18GX 90 30 

                              
0,90 

33 
ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΑΚΕΝΤΘΣΘΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΒΑΣΘ Ν0 20GX 90 30 

                              
0,90 

34 
ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΑΚΕΝΤΘΣΘΣ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΜΕ 
ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΒΑΣΘ Ν0 22GX 90 30 

                              
0,90 

35 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 2ΣΤΩΜ 180Χ180CM 
ΑΔΙΑΒ ΑΥΤΟΚ 30 

                              
1,65 

36 ΡΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑΣ 230Χ330 ΜΕ ΔΥΟ ΟΡΕΣ 70 
                              

1,50 

37 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΩΜ 75Χ100CM ΜΕ ΑΥΤΟΚ 
ΤΑΙΝΙΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤ 70 

                              
0,50 

38 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΩΜ 75Χ75CM ΜΕ ΑΥΤΟΚ 
ΤΑΙΝΙΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤ 70 

                              
0,38 

39 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΩΜ 50Χ75CM ΜΕ ΑΥΤΟΚ 
ΤΑΙΝΙΑ Μ.Χ ΑΡΟΣΤ 70 

                              
0,50  

40 
ΡΕΔΙΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚ 3PLY ΔΙΑΣΤ 
75Χ90 70 

                              
0,80  
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41 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΩΜ ΑΡΛΟ 100Χ100CM 
ΑΔΙΑΒ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 70 

                              
0,85 

42 
ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΧΩΙΣ ΟΡΘ 
ΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 35Χ50CM 150 

                              
0,22 

43 
ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ ΡΕΔΙΑ ΑΡΟΣΤ Μ.Χ ΧΩΙΣ  ΟΡΘ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 75Χ90CM 70 

                              
0,45 

44 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧ 3 ΣΤΩΜ 50Χ50 ΜΕ ΟΡΘ ΑΔΙΑΒ 
ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 70 

                              
0,80  

45 
ΡΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜ 3 ΣΤΩΜ ΑΔΙΑΒ ΜΕ ΟΡΘ 
50Χ75CM ΑΡΟΣΤ Μ.Χ 70 

                              
1,30 

46 ΡΕΔΙΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ ΜΕ ΟΡΘ 3PLY 75Χ90 70 
                              

1,30 

ΕΠΙΔΕΜΙΚΟ – ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

1 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο5 1.500 
                           

0,250 

2 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο 7.5 1.500 
                           

0,250 

3 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο8 1.500 
                           

0,250 

4 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο10 1.500 
                           

0,250 

5 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο12 1.500 
                           

0,250 

6 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο15 1.500 
                           

0,250 

7 ΕΡΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ Νο20 1.500 
                           

0,250 

8 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΣ ΥΔΟΦΟΒΟΣ 
Νο7,5(ORTHO-BAN) 1.500 

                           
0,130 

9 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΣ ΥΔΟΦΟΒΟΣ 
Νο10(ORTHO-BAN) 1.500 

                           
0,130 

10 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΣ ΥΔΟΦΟΒΟΣ 
Νο12(ORTHO-BAN) 1.500 

                           
0,130 

11 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΣ ΥΔΟΦΟΒΟΣ 
Νο15(ORTHO-BAN) 1.500 

                           
0,130 

12 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΟΣ ΥΔΟΦΟΒΟΣ 
Νο20(ORTHO-BAN) 1.500 

                           
0,130 
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13 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑ ΙΣΧΥΘ ΡΕΙΔΕΣΘ 10cmx1m 200 

                           
0,758 

14 
ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΓΙΑ ΙΣΧΥΘ ΡΕΙΔΕΣΘ 8cmx1m 200 

                           
0,668 

15 ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο8 300 
                           

0,260 

16 ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο10 400 
                           

0,260 

17 ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο12 700 
                           

0,260 

18 ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο15 1.500 
                           

0,260 

19 ΕΡΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ Νο20 1.500 
                           

0,470 

20 ΓΑΗΑ ΑΡΛΘ 10Χ20 8PLY                70.000 
                           

0,056 

21 ΓΑΗΑ ΑΡΛΘ 10Χ10 8PLY 35.000 
                           

0,056 

22 ΓΑΗΑ ΑΡΛΘ 5Χ5 8PLY 15.000 
                           

0,056 

23 ΓΑΗΑ ΥΔΟΦΙΛΘ ΜΕΤΟΥ 700 
                           

0,103 

24 ΓΑΗΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΘ ΥΔΟΦΙΛΘ 5Χ5 12PLY 3.500 
                           

0,014 

25 ΓΑΗΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΘ ΥΔΟΦΙΛΘ 7,5Χ7,5 12PLY 7.500 
                           

0,014 

26 ΓΑΗΑ ΑΚΤIΝΟΣΚΙΕΘ ΥΔΟΦΙΛΘ 10Χ10 12PLY 7.500 
                           

0,014 

27 ΓΑΗΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΘ ΥΔΟΦΙΛΘ 10Χ20 12PLY 7.500 
                           

0,036 

28 ΓΑΗΑ ΛΑΡΑΟΤΟΜΙΑΣ 40Χ40  12ply 2.000 
                           

0,196 

29 
ΕΡΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚ ΣΤΕΕΩΣΘΣ ΚΕΝΤ/ΦΛΕΒΙΚΟΥ 
ΚΑΘΕΤΘΑ ΜΕ ΕΓΚΟΡΘ 2.000 

                           
0,050 

30 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΡΟΓΓΟΙ ΙΝΟΣ ΓΙΑ 
ΕΡΙΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 100mm 20 

                           
9,20 

31 ΚΟΛΑΟ ΡΟΛΥΤΑΥΜΑΤΙΑ SMALL 15 
                           

4,30 
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32 ΚΟΛΑΟ ΡΟΛΥΤΑΥΜΑΤΙΑ MEDIUM 20 
                           

4,30 

33 ΚΟΛΑΟ ΡΟΛΥΤΑΥΜΑΤΙΑ LARGE 30 
                           

4,30 

34 ΔΙΧΤΑΚΙ Νο1 ΓΙΑ ΧΕΙ 30 
                           

5,00 

35 ΔΙΧΤΑΚΙ Νο2 ΓΙΑ ΡΟΔΙ 30 
                           

7,30 

36 
ΑΝΤΙΘΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΘΟΥ LARGE-
LONG 70 

                           
4,08 

37 
ΑΝΤΙΘΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΘΟΥ MEDIUM-
LONG 70 

                           
4,08 

38 
ΑΝΤΙΘΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΘΟΥ SMALL-
LONG 30 

                           
4,08 

39 ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ DERMABOND 2 
                         

38,00 

40 
ΑΥΤΟΚΟΛΘΤΟ ΣΤΘΙΞΘΣ ΕΡΙΣΚΛΘΙΔΙΟΥ 
ΚΑΘΕΤΘΑ ΣΕ ΟΛΛΟ 10cmx5m  mefix 15 

                           
7,50  

41 TRAVMAPLAST ΑΙΜΟΛΘΨΙΑΣ ΣΤΟΓΓΥΛΟ 3.500 
                           

0,016  

41 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΑΜΜΑΤΑ steri strip 1/2 300 
                           

0,060  

42 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΑΜΜΑΤΑ steri strip 1/4 300 
                           

0,060  

43 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΑΡΟΣΤ Νο11 150 
                           

0,104  

44 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΑΡΟΣΤ Νο12 300 
                           

0,104 

45 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΑΡΟΣΤ Νο15 150 
                           

0,104 

46 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΘ ΑΡΟΣΤ Νο20 150 
                           

0,104 

47 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο10 700 
                           

0,040  

48 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο11 1.500 
                           

0,040 

49 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο12 700 
                           

0,040 
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50 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο15 1.500 
                           

0,040 

51 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο20 1.500 
                           

0,040 

52 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο21 1.500 
                           

0,040 

53 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο22 2.000 
                           

0,040 

54 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο23 700 
                           

0,040 

55 ΜΑΧΑΙΙΔΙΑ ΧΩΙΣ ΛΑΒΘ Νο24 700 
                           

0,040 

56 ΤΟΛΥΡΙΑ ΓΑΗΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΘΣ 30Χ30 300 
                           

0,011  

57 ΤΟΛΥΡΙΑ ΓΑΗΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΘΣ 40Χ40 300 
                           

0,034 

58 ΤΟΛΥΡΙΑ ΓΑΗΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΘΣ 8Χ8 300 
                           

0,007 

59 ΤΟΛΥΡΙΑ ΓΑΗΑΣ  300 
                           

0,020 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

1 ΟΜΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ MEDIUM Μ.Χ                   200 
                      

0,34  

2 ΟΜΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ LARGE Μ.Χ 200 
                      

0,34  

3 
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΘ ΧΑΤΙΝΘ 
ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ 1.500 

                      
0,033  

4 
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘ ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΘ ΧΑΤΙΝΘ 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 1.500 

                      
0,033  

5 ΡΟΔΟΝΑΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ 1.500 
                      

0,016  

6 ΣΚΟΥΦΙ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΩ 2.000 
                      

0,03  

7 ΣΥΣΚΕΥΘ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΑΡΕΙΑΣ 70 
                      

4,50  

8 ΡΟΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΡΛΑΣΤΙΚΘ Μ.Χ 2.000 
                      

0,11  
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9 ΥΡΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΔΙΑΒΟΧΑ 40Χ60 3.000 
                      

0,073  

10 ΥΡΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΔΙΑΒΟΧΑ 60Χ80 3.000 
                      

0,115  

11 ΧΑΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5KG 70 
                      

9,50  

12 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΣΑΚΧΑΟΥ            10.000 
                      

0,09  

13 
ΒΑΧΙΟΛΑΚΙ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ 
ΕΝΘΛΙΚΩΝ 700 

                      
0,032  

14 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΡΟΙΨΘΣ ΑΙΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2,7L 300 

                      
0,90  

15 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΡΟΙΨΘΣ ΑΙΧΜΘΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5L 300 

                      
0,90  

16 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΘΕΜΟΜΕΤΟ 70 
                      

0,74  

17 ΝΕΦΟΕΙΔΕΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟ 700 
                      

0,085  

18 ΝΕΦΟΕΙΔΕΣ ΧΑΤΙΝΟ Μ.Χ 3.000 
                      

0,10  

19 
ΟΥΟΔΟΧΕΙΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΔΙΚΟ ΡΟΛΛΩΝ 
ΧΘΣΕΩΝ 30 

                      
1,10  

20 ΣΚΟΑΜΙΔΑ ΡΛΑΣΤΙΚΘ ΡΟΛΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ 30 
                      

1,54  

21 
ΟΥΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΙΚΟ ΧΑΤΙΝΟ Μ.Χ ΑΝΩ ΤΩΝ 
800ML 350 

                      
0,61  

22 ΣΚΟΑΜΙΔΑ ΧΑΤΙΝΘ Μ.Χ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 350 
                      

0,61  

23 ΡΑΝΑ ΕΝΘΛΙΚΩΝ Νο3 1.500 
                      

0,24  

24 
ΥΡΕΑΡΟΟΦΘΤΙΚΕΣ ΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΤΕΙΑ 
ΒΕΦΩΝ ΚΑΙ ΡΑΙΔΩΝ 150 

                      
0,21  

25 
ΧΑΤΙ ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ SCΘILLLER 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΤ-2 210Χ280ΜΜ      (ΡΑΚΕΤΟ Α4 ) 30 

                      
9,80  

26 

ΧΑΤΙ ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ SCHILLER Z-fold ΓΙΑ 
ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ ΑΤ-1 ΚΑΙ SP-1 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ WA 
94001-0000 3,4 ΙΝΤΣΩΝ 200 

                      
3,071  

27 ΧΑΤΙ ΚΑΔΙΟΤΟΚΟΓΑΦΟΥ ΤΥΡΟΥ EDAN 30 
                      

3,50  
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28 
ΓΛΩΣΣΟΡΙΕΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΑ            1.500 

                      
0,069  

29 
ΧΑΤΙ ΕΚΤΥΡΩΣΘΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΣΘΣ 
(marguette 210x280x300) 20 

                      
5,00  

30 ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΩΜΑΤΩΝ Μ.Χ. ΑΔΙΑΒΟΧΟ 500   

31 

ΧΑΤΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΒΑΤΙΟΥ 60CMX50CM ΣΕ 
ΟΛΟ ΔΥΟ ΣΤΩΜΑΤΩΝ ΧΑΤΙ ΑΝΤΟΧΘΣ-
ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 200 

                      
1,40  

32 ΞΥΙΣΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ Μ.Χ 700 
                      

0,06  

33 ΣΑΜΡΟΥΑΝ- ΑΦΟΛΟΥΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 30 
                      

2,70  

34 ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ 30 
                      

2,10  

35 
ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 100 

                      
0,43  

36 ΘΛΕΚΤΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚ ΘΚΓ      60ΤΕΜ 3.000 
                      

0,08  

37 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΘ 7,5 600 
                      

1,70  

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

ΜΕΡΟ  Βϋ 
 
                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Ανακζτουςα Αρχι 
 ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ Α.Ε.) – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΘΑΣ.  
Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Προκιρυξθ 
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ που αποτελείται από το: 
Μζροσ Α: ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  
Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι  
Μζροσ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι τθσ Ρρομικειασ  
Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 
Ραράρτθμα Ι: Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορφϊκθκε από τθν 
ανακζτουςα αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ 
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Ραράρτθμα II: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Ραράρτθμα III: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικισ προςφοράσ  
Ραράρτθμα ΙV: 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 
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 
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ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΑΣ 
ΕΔΑ: Γεωργίου Δαμάςκου 1, τκ 13677, Αχαρνζσ 
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ: ΚΑΤΕΑΔΟΣ, ΦΘΑ, ΘΘΑ, 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 
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. 
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 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 
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. 
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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  
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. 
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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  
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 
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Θ  «ΤΕΧΝΙΚΘ 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 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ.  
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον 
Ρίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IIΙ 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 Θιρασ 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 ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τθ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: 
 ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία) 
 ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ – ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΡΑ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΔΑΣ: ΓΕΩΓΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΤΚ 13677, ΑΧΑΝΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΕΑΔΟΣ, ΤΚ 84700, ΦΘΑ, ΘΘΑ. 
 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  ………. 
 ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 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 
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και αντίγραφα),  με 
τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ». 
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3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο),  με τθν ζνδειξθ 
«ΤΕΧΝΙΚΘ 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ 
φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 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 ΤΕΧΝΙΚΑ 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 
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.   
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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 
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.  
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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 
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. 
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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 
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).  
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(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.   
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 
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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 Θιρασ, 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 Ι 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, 
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. 
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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: 
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 
Θ.   Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 
 Ι.   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.  
 

17PROC006101716 2017-04-25

ΑΔΑ: 7ΧΨΚΟΡΡ3-6Β0



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2320/25-04-2017 για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τισ ανάγκεσ 
του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

33 από 86 
 

 

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 
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 ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΔΣ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΘ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΘΑΣ 

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. 

 
 
ΤΡΙΓΓΕ 
 
 

ΤΡΙΓΓΕ ΜΙΑ ΧΡΘΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ  

1.Σφριγγα τριϊν μερϊν χωρθτικότθτασ 2.5ml, 5ml,10ml,20ml και διαςτάςεισ βελόνασ (αποςπϊμενθ) 
2.Αποςτειρωμζνθ ανά μία, μθ τοξικι  
3.Μιασ χριςθσ 
 
ΤΡΙΓΓΕ ΙΝΟΤΛΙΝΘ 1ml ΜΙΑ ΧΡΘΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 
1.Σφριγγα ινςουλίνθσ τριϊν μερϊν χωρθτικότθτασ 1 ml ( αποςπϊμενθ), 
2.Αποςτειρωμζνθ, μθ τοξικι  
3.Μιασ χριςθσ 
 
ΤΡΙΓΓΕ ΠΛΑΣΙΚΕ 60cc.  ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ ΜΙΑ ΧΡΘΘ 
Σφριγγεσ τροφισ 60cc, αποςτειρωμζνεσ, ςυςκευαςμζνεσ ςε ατομικι ςυςκευαςία. 

Διακζτουν χοντρό ςτόμιο. Κατάλλθλεσ για ςίτιςθ. 

 
 
ΤΡΙΓΓΕ 50-60 ML ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΘΡΑ 
Σφριγγα τριϊν μερϊν 50/60ml, κακετιρα. Διακζτει μεγάλο ρφγχοσ κατάλλθλο για κακετιρεσ και 
ειδικό προςαρμογζα luer slip για να χρθςιμοποιείτε και με βελόνα. 
 
ΤΡΙΓΓΕ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ 
Να είναι κατάλλθλεσ για δειγματολθψία αρτθριακοφ αίματοσ για τθ μζτρθςθ PO2, PCO2, Ph, CO – 
οξυγονομζτρθςθ, θλεκτρολφτεσ (K, Na, CaCl) & μεταβολίτεσ (γλυκόηθ – γαλακτικά) 
 Να είναι θπαρινιςμζνεσ ζτοιμεσ για χριςθ με εξιςορροπθμζνο τφπο θπαρίνθσ και να αναφζρεται το 
ποςό αυτισ (u/ml) 
 Θ θπαρίνθ να είναι ςε ςτερει μορφι 
 Να διακζτουν ςφςτθμα απομάκρυνςθσ φυςαλίδων αερίου για τθν ακριβζςτερθ ανάλυςθ όλων των 
παραμζτρων των αερίων αίματοσ 
Το υλικό τθσ ςυςκευαςίασ να είναι από ιατρικό χαρτί & πλαςτικό φιλμ και να αναγράφεται ςε 
εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ θ θμερομθνία παραγωγισ, ο αρικμόσ παρτίδασ και θ θμερομθνία 
λιξθσ   
Να διακζτει προςτατευτικό μθχανιςμό βελόνασ 
 
ΤΡΙΓΓΑ ΒΙΔΩΣΘ ΑΝΣΛΙΩΝ 
Συςκευι ζγχυςθσ φαρμάκων μζςω αντλίασ ςφριγγασ με δυνατότθτα χορθγθςθσ bolus ωσ 1200ml 
λειτουργία KVO με δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ  τθσ 
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ΓΑΝΣΙΑ 
 

ΓΑΝΣΙΑ  Μ.Χ. ΜΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ 

Να είναι καταςκευαςμζνα από α) φυςικό ελαςτικό latex β) άλλο υλικό. 

Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από τυχόν 

επιμολφνςεισ τόςο για τον αςκενι όςο και για τον χριςτθ. 

Να άριςτθ εφαρμογι και ςωςτθ αφι και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ. 

Να είναι καταςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνουν ςτο ελάχιςτο βιολογικοφσ 

κινδφνουσ που απορρζουν από ουςίεσ που ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι γνωςτζσ με 

βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι μπορεί να δθμιουργιςουν παρενζργειεσ. Τζτοιεσ ουςίεσ μπορεί να 

είναι: χθμικζσ ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ  πρωτεΐνεσ και πεπτίδια. 

Ρρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( ζλεγχοσ για τθν ανίχνευςθ οπϊν) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμι και ζλεγχο των φυςικϊν ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και τα κατϊτερα όρια 

αντοχισ) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγθςθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ) 

Να είναι ομοιόμορφα πουδραριςμζνα 

Να μθν περιζχουν πυριτικό μαγνιςιο 

Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ  να μθν είναι 

προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ 

Να διατίκεται ςε μεγζκθ SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE 

Να αναγράφεται  το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκεφθσ 

 

ΓΑΝΣΙΑ  Μ.Χ. ΜΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ 

Να είναι καταςκευαςμζνα από α) φυςικό ελαςτικό latex β) άλλο υλικό. 

Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από τυχόν 

επιμολφνςεισ τόςο για τον αςκενι όςο και για τον χριςτθ. 

Να άριςτθ εφαρμογι και ςωςτθ αφι και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ. 

Να είναι καταςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνουν ςτο ελάχιςτο βιολογικοφσ 

κινδφνουσ που απορρζουν από ουςίεσ που ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι γνωςτζσ με 

βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι μπορεί να δθμιουργιςουν παρενζργειεσ. Τζτοιεσ ουςίεσ μπορεί να 

είναι: χθμικζσ ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ  πρωτεΐνεσ και πεπτίδια. 

Ρρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( ζλεγχοσ για τθν ανίχνευςθ οπϊν) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμι και ζλεγχο των φυςικϊν ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και τα κατϊτερα όρια 

αντοχισ) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγθςθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ) 

Χωρίσ ποφδρα 

Να μθν περιζχουν πυριτικό μαγνιςιο 

Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ  να μθν είναι 

προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ 

Να διατίκεται ςε μεγζκθ SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE 

Να αναγράφεται  το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκεφθσ 
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ΓΑΝΣΙΑ  Μ.Χ. ΜΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ ΜΠΛΕ 

Να είναι καταςκευαςμζνα από α) φυςικό ελαςτικό latex β) άλλο υλικό. 

Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από τυχόν 

επιμολφνςεισ τόςο για τον αςκενι όςο και για τον χριςτθ. 

Να άριςτθ εφαρμογι και ςωςτθ αφι και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ. 

Να είναι καταςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνουν ςτο ελάχιςτο βιολογικοφσ 

κινδφνουσ που απορρζουν από ουςίεσ που ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι γνωςτζσ με 

βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι μπορεί να δθμιουργιςουν παρενζργειεσ. Τζτοιεσ ουςίεσ μπορεί να 

είναι: χθμικζσ ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ  πρωτεΐνεσ και πεπτίδια. 

Ρρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( ζλεγχοσ για τθν ανίχνευςθ οπϊν) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμι και ζλεγχο των φυςικϊν ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και τα κατϊτερα όρια 

αντοχισ) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγθςθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ) 

Χωρίσ ποφδρα. 

Σε χρϊμα μπλε 

Να μθν περιζχουν πυριτικό μαγνιςιο 

Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ  να μθν είναι 

προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ 

Να διατίκεται ςε μεγζκθ SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE 

Να αναγράφεται  το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκεφθσ 

 

ΓΑΝΣΙΑ  Μ.Χ. ΜΘ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΒΙΝΤΛΙΟΤ 

Να είναι καταςκευαςμζνα από α) φυςικό ελαςτικό latex β) άλλο υλικό. 

Να εξαςφαλίηουν και να διατθροφν κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ προςταςία από τυχόν 

επιμολφνςεισ τόςο για τον αςκενι όςο και για τον χριςτθ. 

Να άριςτθ εφαρμογι και ςωςτθ αφι και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ. 

Να είναι καταςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνουν ςτο ελάχιςτο βιολογικοφσ 

κινδφνουσ που απορρζουν από ουςίεσ που ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι γνωςτζσ με 

βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι μπορεί να δθμιουργιςουν παρενζργειεσ. Τζτοιεσ ουςίεσ μπορεί να 

είναι: χθμικζσ ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ  πρωτεΐνεσ και πεπτίδια. 

Ρρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 ( ζλεγχοσ για τθν ανίχνευςθ οπϊν) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 ( δοκιμι και ζλεγχο των φυςικϊν ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και τα κατϊτερα όρια 

αντοχισ) 

ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3 ( αξιολόγθςθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ). 

Να είναι βινυλίου. 

Να μθν περιζχουν πυριτικό μαγνιςιο 

Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ  να μθν είναι 

προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ 

Να διατίκεται ςε μεγζκθ SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE 

Να αναγράφεται  το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκεφθσ 
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ΓΑΝΣΙΑ ΝΑΤΛΟΝ ΑΓΡΕ 

Να ζχουν καλι εφαρμογι. 

Να ζχουν όςο καλφτερθ αντοχι ζτςι ϊςτε να μθν ςχίηονται κατά τθν χριςθ τουσ. 

Να ζχουν καλι αφι. 

Να είναι λεπτά. 

Να μθν κολλάνε κατά τθν εφαρμογι τουσ. 

Να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ χριςτεσ. 

Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.  

Να αναγράφεται το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ. 

 

ΓΑΝΣΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ 
1.Αποςτειρωμζνα με ακτινοβολία γ  
2.Εφκολθ εφαρμογι 
3.Άψογθ ελαςτικότθτα και εξαιρετικι προςταςία 
4.Υποαλλεργικα 
 

ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΕΣΑ 
Γάντια χειρουργικά μιασ χριςθσ αποςτειρωμζνα, ανατομικά, με μακριά μανςζτα με ελάχιςτο ολικό 
μικοσ 300mm, από φυςικό ελαςτικό (latex ), 
 πουδραριςμζνα ομοιόμορφα, 
 να είναι ελεγμζνα για οπεσ (ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1), αντοχθ (ΕΛΟΤ ΕΝ455 – 2) και βιολογικι αςφάλεια 
(πρωτείνεσ – ενδοτοξίνεσ) (ΕΛΟΤ ΕΝ455 -3). 
Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτίνεσ γ χωρίσ τοξικά κατάλοιπα με πζντε ζτθ διάρκεια. 
Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ, κακϊσ και 
ο αρικμόσ παρτίδασ, το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ. 
Να ζχουν ανατομικό ςχιμα για ςωςτι εφαρμογι 
Να είναι πρόςφαυθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ να μθν είναι 
προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ. 
Με διπλι ανκεκτικι ςυςκευαςία αςφαλείασ. 
Να διατίκεται ςε μεγζκθ 6- 6,5-7-7,5-8-8,5 
 Θ εξωτερικι ςυςκευαςία να είναι πλαςτικοποιθμζνθ και να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ, ςτθν 
εςωτερικι ςυςκευαςία να υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΕΞΙΑ» & « ΑΙΣΤΕΑ»  
 

ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΕΣΑ ΧΩΡΙ ΠΟΤΔΡΑ 
Γάντια χειρουργικά μιασ χριςθσ αποςτειρωμζνα, ανατομικά, με μακριά μανςζτα με ελάχιςτο ολικό 
μικοσ 300mm, από φυςικό ελαςτικό (latex ), 
 Χωρίσ ποφδρα 
 να είναι ελεγμζνα για οπεσ (ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1), αντοχθ (ΕΛΟΤ ΕΝ455 – 2) και βιολογικι αςφάλεια 
(πρωτείνεσ – ενδοτοξίνεσ) (ΕΛΟΤ ΕΝ455 -3). 
Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτίνεσ γ χωρίσ τοξικά κατάλοιπα με πζντε ζτθ διάρκεια. 
Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ, κακϊσ και 
ο αρικμόσ παρτίδασ, το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ. 
Να ζχουν ανατομικό ςχιμα για ςωςτι εφαρμογι 
Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ να μθν είναι 
προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ. 
Με διπλι ανκεκτικι ςυςκευαςία αςφαλείασ. 
Να διατίκεται ςε μεγζκθ 6- 6,5-7-7,5-8-8,5 
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 Θ εξωτερικι ςυςκευαςία να είναι πλαςτικοποιθμζνθ και να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ, ςτθν 
εςωτερικι ςυςκευαςία να υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΕΞΙΑ» & « ΑΙΣΤΕΑ 
 
ΓΑΝΣΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΕΣΑ ΤΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 
Γάντια χειρουργικά μιασ χριςθσ, αποςτειρωμζνα, ανατομικά, χωρισ ποφδρα. 
 Θ εςωτερικι επιφάνεια του γαντιοφ που ζρχεται ςε επαφι με το χζρι να είναι ςυνκετικό ( non latex 
) υποαλλεργικό υλικό. 
 Να είναι ελεγμζνο για οπζσ (ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1), αντοχι (ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2), και βιολογικι αςφάλεια 
(πρωτείνεσ – ενδοτοξίνεσ ) (ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3). 
 Θ εξωτερικι ςυςκευαςία να είναι πλαςτικοποιθμζνθ και να αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ, ςτθν 
εςωτερικι ςυςκευαςία να υπάρχει ζνδειξθ «ΔΕΞΙΑ» & « ΑΙΣΤΕΑ»  
Να είναι αποςτειρωμζνα με ακτίνεσ γ χωρίσ τοξικά κατάλοιπα με πζντε ζτθ διάρκεια. 
Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ, κακϊσ και 
ο αρικμόσ παρτίδασ, το εργοςτάςιο και θ χϊρα καταςκευισ. 
Να ζχουν ανατομικό ςχιμα για ςωςτι εφαρμογι 
Να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθ παραλαβι θ θμερομθνία παραγωγισ τουσ να μθν είναι 
προγενζςτερθ των ζξι μθνϊν από αυτι τθσ παραλαβισ. 
Με διπλι ανκεκτικι ςυςκευαςία αςφαλείασ. 
Να διατίκεται ςε μεγζκθ 6- 6,5-7-7,5-8-8,5 
 
 

ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΕΙ 
 

1). Υποχρεωτικι αναφορά του εργοςταςιακοφ κωδικοφ παραγωγισ κάκε προςφερόμενου είδουσ. 

2). Οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

3). Τα προςφερόμενα είδθ να είναι πιςτοποιθμζνα (ςιμανςθ CΕ ). 

4). Να αναφζρονται ευκρινϊσ ςτθν ςυςκευαςία τα ςτοιχεία που αφοροφν το είδοσ, το μικοσ, τθ 

διάμετρο εφόςον αφορά κακετιρεσ. 

5). Ρρζπει να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ κακϊσ θ θμερομθνία 

λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ. 

6). Θ ςυςκευαςία του υλικοφ να είναι τζτοια, ϊςτε να μθν καταςτρζφεται εφκολα κατά τθν 

μεταφορά και αποκικευςθ. 

7). α). Ρριν από τθν τελικι κατακφρωςθ θ υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα να προβεί ςε ζλεγχο από 

διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου ι αναγνωριςμζνο εργαςτιριο του Δθμοςίου ι του 

ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα. 

β). Θ επιτροπι παραλαβισ των νοςοκομείων μπορεί επίςθσ να προβεί ςε ζλεγχο δειγμάτων. 

Τα ζξοδα επιβαρφνουν τον προμθκευτι. 
 
ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΟΤΡΟΔΟΧΟΤ ΚΤΣΕΩ ΔΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 
Κακετιρεσ Foley 2 way, από ςιλικοναριςμζνο από  PVC ι latex με  πλαςτικι βαλβίδα με μθχανιςμό, 
αςφαλείασ για Luer και  Luer – lock άκρο ςφριγγασ, Μεγζκθ 6-24 Ch. 

ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΟΤΡΟΔΟΧΟΤ ΚΤΣΕΩ  3-WAY 

Κακετιρεσ Foley 3 way από 100% latex, με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και με δφο 
μεγάλεσ οπζσ. Άκρο  Couvelaire  και μπαλόνι  15-   20ml 
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Μεγζκθ 18ch 
 
ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΟΤΡΘΘΡΑ 2-WAY   ΙΛΙΚΟΝΘ 
Κακετιρεσ  Foley 2 way από 100% ςιλικόνθ, με ενιςχυμζνο ακτινοςκιερό κυςτικό άκρο και 
ακτινοςκιερι γραμμι κατά μικοσ του κακετιρα. 
Υδροκάλαμοσ 10ml. Άκρο κυλινδρικό. Μεγζκθ 14-20Ch.  
 
ΚΑΘΕΣΘΡΑ ΡΙΝΟΓΑΣΡΙΚΟ 
Κακετιρεσ LEVIN από PVC , ακτινοςκιεροί,  βακμονομθμζνοι ανά εκατοςτό από 5 ζωσ 
75cm,ατραυματικοί κλειςτοφ άκρου με 4 πλάγιεσ οπζσ, μικουσ 125 cm ςε μεγζκθ από 8-18 μιασ 
χριςθσ, αποςτειρωμζνοι. 
 
ΚΑΘΕΣΘΡΕ  ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ 
Να αναγράφεται το υλικό καταςκευισ 
Μικοσ :45 cm ι 60 cm περίπου για χριςθ μζςω τραχειοςτομίασ ι ςτοματοτραχειακοφ ςωλινα. 
Άκρο : ατραυματικό – ανοικτό με ι χωρίσ πλάγιεσ οπζσ 
Να αναφζρεται θ φπαρξθ ειδικισ γωνίωςθσ για ευζλικτθ ειςαγωγι δεξιά ι αριςτερά. 
Να φζρει βαλβίδα ελεγχόμενθσ αναρρόφθςθσ 
Μεγζκθ από 10-18Fr 
Να αναφζρεται εάν προςφζρεται με προςτατευτικό κάλυμμα. 
Να προςφζρεται αποςτειρωμζνοσ ςε ατομικι ςυςκευαςία 
Να φζρει ςιμανςθ CE. 
Με βαλβίδα αναρρόφθςθσ 
 
ΩΛΘΝΑ  ΑΕΡΙΩΝ 

1. Αποςτειρωμζνοσ   

2. Οπζσ με ςτρογγυλεμζνα χείλθ 

3. Αλλαγι χρϊματοσ ανάλογα με το μζγεκοσ 

4. Ατραυματικόσ 

5. Μιασ χριςθσ  

 

ΤΣΘΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΘ ΘΩΡΑΚΑ (BULLAU) 
Συςκευι κωρακικισ παροχζτευςθσ ενόσ καλάμου με διαφανι φιάλθ υψθλισ αντοχισ από 
νοςοκομειακό pvc χωρθτικότθτασ περίπου 3 λίτρων, να είναι βακμονομθμζνθ με ογκομετρικζσ 
ενδείξεισml δίπλα από τον ςωλινα ςφνδεςθσ να υπάρχει ςωλινασ εξαεριςμοφ τθσ φιάλθσ, να ζχει 
ςωλινα ςφνδεςθσ με τον κωρακικό κακετιρα με ειδικό ρφγχοσ που να ταιριάηει ςε όλουσ τουσ 
τφπουσ και τα νοφμερα των κωρακικϊν κακετιρων, ο ςωλινασ ςφνδεςθσ μπορεί να είναι μόνιμοσ ι 
να διατίκεται ςε ανεξάρτθτθ ςυςκευαςία και να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: ςτακερό ι 
μεταβαλλόμενο φψοσ ςωλινα υδατοφραγι με διάμετρο τουλάχιςτον 7 χιλιοςτϊν και το άκρο του 
να είναι λοξό ωσ προσ τον άξονα του ϊςτε να αποφεφγεται θ απόλυτθ επαφι του με τον πάτο τθσ 
φιάλθσ, επίςθσ ο υδατοφραγισ ςωλινασ να ζχει ζντονθ διαγράμμιςθ ςτο ςθμείο που κα βρίςκεται 
ςτθν επιφάνεια του νεροφ, θ ςυςκευι κα πρζπει να ζχει ςτακερι βάςθ ι να προςφζρεται βάςθ 
δαπζδου που να παρζχει τθν δυνατότθτα μεταφοράσ από τον αςκενι και ανάρτθςθσ ςτο κρεβάτι 
του αςκενοφσ, μιασ χριςεωσ αποςτειρωμζνο ςε ατομικι ςυςκευαςια,να αναγράφεται το είδοσ τθσ 
αποςτείρωςθσ, θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ , να φζρουν ενδείξεισ CEκαιISO και οδθγίεσ 
ςτα ελλθνικά 
 
ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΣΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟ 
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Θωρακικοί κακετιρεσ από pvc, με τροκάρ, από αλουμίνιο με αιχμθρι μφτθ, ακτικοςκιερόσ, με 
διαβάκμιςθ ανά 5cm, αποςτειρωμζνοσ ςε ςκλθρι ςυςκευαςία. Μεγζκθ : 16-36 

 
ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΘ ΚΕΝΟΤ 
Συςκευι παροχζτευςθσ κενοφ, μιασ χριςθσ, με φιάλθ αρικμθμζνθ περίπου 500ml, με δείκτθ 
λειτουργίασ κενοφ, με ςωλινα προζκταςθσ, με κακετιρα διάτρθςθσ  και trocarςτοάκρο, με 
ςτθρικτικά ςε διπλι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία 

 
ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΕΙ PENROSE 
Σωλινασ παροχζτευςθσ μιασ χριςεωσ από καλισ ποιότθτασ latex μικουσ περίπου 45cm και πλάτουσ 
2/4 και 5/8 τθσ ίντςασ, αποςτειρωμζνοι, ςε διπλι ςυςκευαςία με ζνδειξθ CE και ISO , μθ τοξικό, με 
οδθγίεσ ςτα ελλθνικά και να αναγράφεται θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ. 
 
ΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ 
Σάκοι αναρρόφθςθσυγρϊν με ενςωματωμζνο φίλτρο, μιασ χριςθσ, χωρθτικότθτασ 1-3-4 λίτρα 
 
ΚΑΘΕΣΘΡΕ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ 
1. Αποςτειρωμζνοσ 
2. Κατάλλθλοσ για τθν αναρρόφθςθ των βλεννϊν και εκκρίςεων από το αναπνευςτικό ςφςτθμα 
3. Εφκολθ διείςδυςθ, χωρίσ να τςακίηει 
4. Χρωματιςμζνο επιςτόμιο ανάλογα με το μζγεκοσ 
5. Με βαλβίδα αναρρόφθςθσ 
 
ΛΑΣΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΘ 
Σωλινεσ αναρρόφθςθσ και παροχζτευςθσ διαφανείσ απόlatex - κακαρι ςιλικόνθ, εςωτερικισ 
διαμζτρου περίπου 7mm και εξωτερικισ περίπου 10mm, να δφναται να κλιβανιςτεί ςτουσ 135C , μθ 
τοξικό, με οδθγίεσ ςτα ελλθνικά και να αναγράφεται θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ 
 
ΤΚΕΤΘ ΩΡΙΑΙΑ ΜΕΣΡΘΘ ΟΤΡΩΝ 
Ακριβείασ,  αποςτειρωμζνθ, 500ml, γριγορθσ αποχζτευςθσ των οφρων, ςυνοδευόμενο με ςάκο 
υποδοχισ 2000ml , με βαλβίδα ϊςτε να γίνεται αυτόματθ αποχζτευςθ των οφρων, να φζρει 
ευκρινείσ διαβακμίςεισ 
 
ΟΤΡΟΤΛΕΚΣΘ ΑΠΛΟ 
Απλοί  ουροςυλλζκτεσ μίασ χριςεωσ Να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 1.Να είναι 
χωρθτικότθτασ 2000ml 2.Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100ml 3.Να είναι πλαςτικοί, διαφανείσ, 
απολφτου ςτεγανότθτασ 4.Να ζχουν μικοσ ςωλινα 90-100 εκ. ο οποίοσ να καταλιγει Σε ρφγχοσ που 
να προςτατεφεται με κάλυμμα 5.Να διακζτουν τρφπεσ ϊςτε να επιτρζπουν τθν προςαρμογι ειδικισ 
Κρεμάςτρασ ι να διακζτουν ενςωματωμζνο πλαςτικό ςτθριγμα 6. Να ζχουν ειδικι εςωτερικι 
βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ του περιεχομζνου Του ςάκου ςτθν ουροδόχο κφςτθ 7. Να είναι από 
ειδικό ιατρικοφ τφπου PVC 
 
ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΘ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ 
Ουροςυλλζκτεσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ αποςτειρωμζνοι Να διακζτουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
1.Να είναι χωρθτικότθτασ 2000ml 2.Να ζχουν διαβάκμιςθ ανά 100 ml 3.Να είναι πλαςτικοί, 
διαφανείσ, απολφτου ςτεγανότθτασ 4.Να ζχουν μικοσ ςωλινα 90-100 εκ. ο οποίοσ να καταλιγει ςε 
ρφγχοσ Ρου να προςτατεφεται με κάλυμμα 5.Να διακζτουν ενςωματωμζνο πλαςτικό ςτιριγμα 6.Να 
ζχουν ειδικι εςωτερικι βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ του περιεχομζνου Του ςάκου ςτθν ουροδόχο 
κφςτθ 7. Να είναι από ειδικό ιατρικοφ τφπου PVC 8. Να υπάρχει ειδικι ςτρόφιγγα εκκζνωςθσ του 
ςάκου , αςφαλισ και Εφχρθςτθ 9. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τθ διακοπι τθσ ροισ των οφρων 10. Να 
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υπάρχει κοντά ςτο ρφγχοσ ειδικι υποδοχι –πρόςβαςθ για εφκολθ Και αςφαλι δειγματολθψία 
οφρων για καλλιζργεια 11. Να είναι ατομικά ςυςκευαςμζνοι και αποςτειρωμζνοι 
 
ΤΝΔΕΣΙΚΟ ΕΤΘΤ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ 
Συνδετικό ευκφ διαφανι, για ρυκμιηόμενθ αναρρόφθςθ, με οπι και πϊμα 
 
ΔΟΧΕΙΟ ΤΛΛΟΓΘ ΟΤΡΩΝ 
Δοχείο ςυλλογισ οφρων για δείγμα 100ml , με βιδωτό καπάκι, αποςτειρωμζνο, πλαςτικό, μιασ 
χριςεωσ. 
 
ΔΟΧΕΙΟ ΤΛΛΟΓΘ 24h 
Δοχεία ςυλλογισ οφρων 24 ωρου χρϊματοσ λευκοφ χωρθτικότθτασ 2-2,7 λίτρων με βακμονόμθςθ 
ανά 100cc καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό πλαςτικό. Να φζρουν ζνα ςτόμιο.Να φζρει μεταλλικό ι 
πλαςτικό χεροφλι για εφκολθ μεταφορά. Σε τεμάχια.  
 
ΠΩΜΑΣΑ ΚΑΘΕΣΘΡΩΝ FOLLEY 
Για να εμποδίηουν τθν παλινδρόμθςθ ι ζξοδο υγρϊν ι αίματοσ. Μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνα για 
μια πενταετία, ςε ατομικι ςυςκευαςία, να μθν ζχουν latex,να είναι από ειδικό πλαςτικό υψθλισ 
ποιότθτασ, ςκλθρό, με ελαςτικι μεμβράνθ, να μποροφν να εφαρμόηουν ςε οποιαδιποτε ςυςκευι, 
βιδωτά. 
 
ΒΑΘ ΑΝΑΡΣΘΘ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΘ 
Ρλαςτικοί για όλουσ τουσ τφπουσ κρεβατιϊν με ενιςχυμζνθ υποδοχι για τον ςυλλζκτθ και υποδοχι 
για τον αυλό αυτοφ. Να ζχει τθν δυνατότθτα πλυςίματοσ και αποςτείρωςθσ. 
 
ΓΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Για τθν προφφλαξθ των ματιϊν , διαφανι πλιρουσ πλευρικισ κάλυψθσ 
 
ΩΛΘΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ 
Σωλινασ αναρρόφθςθσ με ρφγχοσ, μικουσ 3m. Το ρφγχοσ να είναι αποςπϊμενο ςτον ςωλινα, να 
ζχει λείο ατραυματικό άκρο, και εργονομικι λαβι με βαλβίδα δθμιουργίασ κενοφ. Ο ςωλινασ να 
είναι διαφανισ, να μθν ςυμπίπτουν τα τοιχϊματα  κατά τθν αναρρόφθςθ και ςτα δυο άκρα να ζχει 
ςυνδετικά. Θ ςυςκευαςία να είναι ατομικι και αποςτειρωμζνθ. 
 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ - ΠΕΔΙΑ 
 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΘΡΑ 
Να διακζτει βαλβίδα μθ παλινδρόμθςθσ. 
  - Ο κακετιρασ να ζχει λεπτό τοίχωμα διατθρϊντασ τθ μεγαλφτερθ ωφζλιμθ   
     εςωτερικι διάμετρο για να μθν αυξομειϊνεται θ ροι και να μθ δθμιουργείται   
     μθχανικόσ ερεκιςμόσ ι κρομβοφλεβίτιδα. 
- Ο οδθγόσ – ςτυλεόσ να ζχει πολφ καλι εφαρμογι με τον κακετιρα , ϊςτε να αποφεφγεται θ 
ςυρρίκνωςι του , κακϊσ να επιτυγχάνεται θ άμεςθ  φλεβοκζντθςθ, χωρίσ να χρειάηεται δεφτερθ ι 
τρίτθ προςπάκεια (μείωςθ κόςτουσ – αποφυγι ταλαιπωρίασ αςκενϊν από τρϊςθ αγγείων.) 
- Να εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα άμεςου οπτικοφ ελζγχου τθσ παλινδρόμθςθσ του αίματοσ 
,επιβεβαιϊνοντασ επιτυχι φλεβοκζντθςθ 
- Ο κακετιρασ να μπορεί να παραμζνει ςτον αςκενι τουλάχιςτον 48 ϊρεσ χωρίσ να χρειάηεται 
αλλαγι (μείωςθ κόςτουσ ) 
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- Το καπάκι (πϊμα ) τθσ βαλβίδασ απαιτείται να ζχει εγκοπι LuerLock για αςφαλζςτερθ χοριγθςθ 
φαρμάκων 
-  Να διακζτει πτερφγια ςτιριξθσ   
 Με βαλβίδα και πτερφγια  
Να διατίκεται ςε νοφμερα 16 – 22G 
 
ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ ΦΛΕΒΙΚΘ ΠΑΡΑΚΕΝΣΘΘ 
 Να διακζτουν ενςωματωμζνεσ βελόνεσ κακετθριαςμοφ και διατριςεωσ ςωλθναρίων από 
ανοξείδωτο ατςάλι. Το ςωλθνάκι να είναι εφκαμπτο και καταςκευαςμζνο από ιατρικοφ τφπου 
πλαςτικό (medicalgrade) και το μικοσ του να είναι 178mm.Τα πτερφγια να είναι εφκαμπτα 
προκειμζνου να επιτυγχάνεται ςτακερό κράτθμα διαςφαλίηοντασ τθ ςίγουρθ και εφκολθ διείςδυςθ 
και τοποκζτθςθ τθσ πεταλοφδασ βελόνα διατριςεωσ των ςωλθναρίων να είναι κενοφ ευκείασ 
εςωτερικισ αφλακοσ για τθν ταχεία ροι του αίματοσ αλλά και για τθν αποφυγι αιμολυςίασ. Να 
είναι καλυμμζνθ με ειδικό ςυνκετικό ελαςτικό (latexfree) ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν 
για πολλαπλζσ ταυτόχρονεσ λιψεισ από το ίδιο άτομο. Να είναι αποςτειρωμζνεσ με οξείδιο 
αικυλενίου και ςυςκευαςμζνεσ ςε ατομικι peelpack ςυςκευαςία. Διαμζτρουβελόνασ 21Gκαι 23G, 
χρϊματοσ πράςινου και μπλε αντίςτοιχα. 
 
ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ ΠΛΑΣΙΚΘ 21G ΜΕ ΤΣΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΘ ΑΝΑΡΡΟΦΘΘ 
Ρεταλοφδα αιμολθψίασ αςφαλείασ, διατριςεων ςωλθναρίων κενοφ αζροσ. 
Να φζρουν ενςωματωμζνθ βελόνα διατριςεωσ των ςωλθναρίων κενοφ, με ειδικό μθχανιςμό 
γριγορθσ και αςφαλοφσ εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ αιμολθψίασ. 
Με ενςωματωμζνο μακρφ ςωλινα που να εφαρμόηει ςτθ ςφριγγα. 
Αποςτειρωμζνεσ και να αναγράφουν τθν θμερομθνία λιξθσ  
 
ΕΣ ΚΑΘΕΣΘΡΑ ΣΡΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 
Να διακζτει αυλοφσ εφρουσ 14Ga, 16Ga και 16Ga. Να διακζτει άκρο από πιο μαλακό υλικό για να 
είναι ατραυματικό και να περιχζονται ςτο ςετ, πζραν του κακετιρα, ςφριγγα αςφαλείασ (να 
διζρχεται το ςφρμα δια μζςου τθσ ςφριγγασ, να μθν χάνεται αίμα του αςκενοφσ), οδθγό ςφρμα, 
διαςτολζασ, βελόνα, ςτθρικτικά για τον κακετιρα, αντάπτορασ πρόςβαςθσ για μζτρθςθ τθσ 
κεντρικισ φλεβικισ πίεςθσ και ζξτρα βελόνα με κακετθράκι 
Γ) τριϊν αυλϊν,  15,5-17 και 19-21cm, 7-8.5 Fr. 
 
ΤΚΕΤΘ ΜΕΣΡΘΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΦΛΕΒΙΚΘ ΠΙΕΘ 
Συςκευι μζτρθςθσ κεντρικισ φλεβικισ πίεςθσ αποςτειρωμζνθ, μιασ χριςθσ ςε ατομικι ςυςκευαςία, 
με ςυςκευι οροφ, με ςτρόφιγγα τριϊν κατευκφνςεων, με προεκτάςεισ, με μανομετρικό ςωλινα 
ςυνολικοφ μικουσ περίπου 180cm. Και κθλιά ςυγκράτθςθσ (100P) με ζνδειξθ CE και ISOlatexfree 
Με οδθγίεσ ςτα ελλθνικά και να αναγράφεται θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ 
 
ΤΚΕΤΕ ΜΙΚΡΟΣΑΓΟΝΩΝ &ΜΕΓΑΛΟΣΑΓΟΝΩΝ 
Να είναι αποςτειρωμζνθ και χωρίσ  πυρετογόνεσ και τοξικζσ ουςίεσ  
Να φζρει ρφγχοσ και διατρθτικό για τθν είςοδο ςτο πϊμα τθσ φιάλθσ 
Να ζχει αεραγωγό για τθν κατακράτθςθ των μικροοργανιςμϊν 
Να ζχει ςταγονομετρικό κάλαμο, διαφανι 
Να ζχει διαφανι και εφκαμπτο ςωλινα 150cm περίπου 
Να φζρει ρυκμιςτι ροισ ςταγόνων 
Να ζχει υποδοχι latex τφπου Υ   
Το 1ml οροφ να αντιςτοιχεί ςε 60 μικροςταγόνεσ για τθν ςυςκευαςία των μικροςταγόνων 
Το 1ml οροφ να αντιςτοιχεί ςε 20 μεγαλοςταγόνεσ για ςυςκευαςία μεγαλοςταγόνων 
Να διακζτει υδρόφοβο φίλτρο ςυγκράτθςθσ μικροοργανιςμϊν 
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Να ζχουν πρόςκετθ υποδοχι latex για τθν προςκικθ ενζςιμων διαλυμάτων 
Να είναι μεγάλθσ διάρκειασ τουλάχιςτον 5 ετϊν και αναγραφι θμερομθνίασ αποςτείρωςθσ και 
λιξθσ 
Το τελικό άκρο να είναι καλλυμζνο με καλά εφαρμοηόμενο πϊμα που να μθν αποχωρίηεται εφκολα 
Να φζρει άκρο με περιςτρεφόμενο luerlock 
 
ΤΚΕΤΘ ΜΙΚΡΟΣΑΓΟΝΩΝ DIAL- FLOW 
Συςκεφεσ χοριγθςθσ ενδοφλζβιων διαλυμάτων ςε μικροςταγόνεσ 1ml=60 ςταγ, με ρυκμιςτι ροισ 
ακριβείασ (dial-flow) 
Να ζχουν ανκεκτικό διατρθτικό ρφγχοσ που να μθν παραμορφϊνεται κατά τθν διάτρθςθ του 
περιζκτθ, καλυμμζνο με πλαςτικό πϊμα, το οποίο να εφαρμόηει καλά ςτο ρφγχοσ και να μθν 
αποχωρίηεται εφκολα από αυτό 
Να ζχει δυο οπζσ, θ μια κα οδθγεί το υγρό ςτον ςταγονομετρικό κάλαμο και θ άλλθ κα είναι ο 
αεραγωγόσ που κα λειτουργεί επαρκϊσ με όλουσ τουσ τφπουσ των περιεκτων. Να φζρει φίλτρο 
βακτθριοπροςτατευτικό με βαλβίδα μονισ κατεφκυνςθσ 
Να ζχει ςταγονομετρικό κάλαμο μζςα ςτον οποίο κα βρίςκεται ο μικροςταγονομετρθτισ. Στο κάτω 
μζροσ του καλάμου να υπάρχει φίλτρο για τθν κατακράτθςθ μοκροοργανιςμϊν 
Να ζχει εφχρθςτο αρικμθμζνο ρυκμιςτι ροισ υγρϊν ςε ml πλάγια από 5 – 250ml/h. Οι 
διαβακμίςεισ του να είναι πυκνοτιτων 10% -40% , ευανάγνωςτεσ και να υπάρχουν διαβακμίςεισ για 
πολφ μικρεσ ροζσ 
Να ζχει ακρίβεια ςτθν ζγχυςθ και ςτακερότθτα 
Ο ςωλινασ τθσ ςυςκευισ να είναι εφκαμπτοσ, ιδίου πάχουσ, να μθν τςακίηει και να ζχει ςφιγκτιρα 
αςφαλείασ πριν το ρυκμιςτι ροισ 
Να φζρει πλάγια διακλάδωςθ Υ latexfree για ταυτόχρονθ χορθγθςθ υγρϊν, με καλι ποιότθτασ 
υλικό, ζτςι ϊςτε να μθν ςτάηει μετά από τρυπιματα. Επίςθσ  να ζχει προςτατευτικό δακτφλιο για 
πρόλθψθ τραυματιςμϊν του προςωπικοφ 
Να καταλιγει ςε ελεφκερα περιςτρεφόμενο luerlock, ϊςτε να μθν μεταφζρονται κινιςεισ ςτθν 
φλζβα 
Το τελικό άκρο να είναι καλυμμζνο με καλά εφαρμοηόμενο πϊμα που να μθν αποχωρίηεται εφκολα 
Το ςυνολικό μικοσ τθσ ςυςκευισ να είναι τουλάχιςτον 200cm 
Να είναι ατομικά ςυςκευαςμζνεσ , αποςτειρωμζνεσ και απαλλαγμζνεσ πυρετογόνων   
Να αναγράφεται θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ αποςτείρωςθσ 
Οι οδθγίεσ χριςεωσ τθσ ςυςκευισ να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
 
ΤΚΕΤΘ ΧΟΡΘΓΘΘ ΤΓΡΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ (ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ)soluset 
Ογκομετρικζσ ςυςκευζσ για ελεγχόμενθ ακριβι χοριγθςθ ενδοφλζβιων διςλυμάτων των 250ml ςε 
μικροςταγόνεσ (1ml=60 ςταγόνεσ) τφπου soluset 
Ο ςωλινασ τθσ ςυςκευισ να αποτελείται από ανκεκτικό υλικό, το οποίο να μθν παραμορφϊνεται 
Να φζρει αιχμθρό διατρθτικό ρφγχοσ από ενιςχυμζνο υλικό, το οποίο να μθν παραμορφϊνεται κατά 
τθν διάτρθςθ του περιζκτθ και αεραγωγό πϊμα με αδιάβροχο φίλτρο 
Να φζρει ςφιγκτιρα αςφαλείασ πάνω από τον ογκομετρικό κφλινδρο 
Ο ογκομετρικόσ κφλινδροσ (περιζκτθσ) χωρθτικότθτασ 150ml να ζχει ςτθν άνω εξωτερικι του 
επιφάνεια ενςωματωμενο αεραγωγό με φίλτρο για τθν κατακράτθςθ αιωροφμενων 
μικροοργανιςμϊν κακϊσ και ςθμείο εμπλουτιςμοφ του από latex 
Ο ογκομετρικόσ κφλινδροσ χωρθτικότθτασ 150ml να είναι αρικμθμζνοσ ανά 10ml με ενδιάμεςθ  
μιλιμετρικι διαίρεςθ 
Στθν κάτω εςωτερικι επιφάνεια του ογκομετρικοφ κυλίνδρου να υπάρχει επιπλζουςα βαλβίδα που 
με το τζλοσ τθσ χοριγθςθσ να κλείνει μθ επιτρζποντασ τθν είςοδο αζρα ςτθν ςυςκευι 
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Να διακζτει διαφανι ςταγονομετρικό κάλαμο μζςα ςτον οποίο βρίςκεται ο μιλροςταγονομετρθτισ 
και ςτο κάτω μζροσ του καλάμου να υπάρχει μικροβιοκρατζσ φίλτρο για τθν κατακράτθςθ 
μικροοργανιςμϊν 
Να φζρει αξιόπιςτο ρυκμιςτι ροισ μικροςταγόνων με τροχό 
Ρριν το άκρο τθσ ςυςκευισ να ζχει πλάγια διακλάδωςθ τυπου Υ με latex 
Το τελικό άκρο τθσ ςυςκευισ να καταλιγει ςε αρςενικό ςυνδετικό με ςφςτθμα αςφάλειασ luerlock, 
το οποίο να καλφπτεται με αποςπϊμενο πϊμα αςφαλείασ που να επιτρζπει τθν εξαζρωςθ τθσ 
ςυςκευισ με καλυμμζνο το άκρο τθσ 
Θ ςυςκευι να ζχει ςυνολικό μικοσ μεγαλφτερο από 180cm 
Να είναι αποςτειρωμζνθ, να πλθρεί τουσ διεκνοφσ κανόνεσ αςφαλεάισ αποςτείρωςθσ και 
ςυντιρθςθσ και να αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ 
αποςτείρωςθσ 
Να φζρει οδθγίεσ ςτα ελλθνικά 
 
ΤΚΕΤΘ ΧΟΡΘΓΘΘ ΑΙΜΑΣΟ ΑΠΛΘ  
Συςκευι ελεγχόμενθσ, επακριβοφσ μετάγγιςθσ αίματοσ 
Να διακζτει: 
Φίλτρο εντόσ τθσ ςυςκευισ για αποφυγι μεταφοράσ πθγμάτων, λευκϊν κλπ 
Αρκετό μικοσ ςωλινα για να υπάρχει απόςταςθ από τον αςκενι 
Δυνατότθτα λιψθσ μικροποςοτιτων με ειδικό ρυγχοσ για οικονομία αίματοσ 
υκμιςτι ροισ αίματοσ 
Διαφανζσ υλικό, αποςτειρωμζνθ, μιασ χριςεωσ, ελεφκερο latex, να αναγράφεται θμερομθνία 
παραγωγισ-λιξθσ 
ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΩΝ 
Να είναι αποςτειρωμζνεσ και απαλλαγμζνεσ πυρετογόνων ουςιϊν 
Να πλθροί τουσ διεκνείσ κανόνεσ αςφαλείασ αποςτείρωςθσ και ςυντιρθςθσ 
Να φζρει πλάγια διακλάδωςθ Υ, latexfree με προςτατευτικι δακτυλολαβι για ταυτόχρονθ 
χοριγθςθ υγρϊν 
Να καταλιγει ςε ελεφκερα περιςτρεφόμενο luerlockια αςφάλεια ςτθ χοριγθςθ 
Ο ςωλινασ να είναι εφκαμπτοσ, ιςοπαχισ και να μθν τςακίηει 
Το υλικό του ςωλινα να είναι ελεφκερο  φκαλικϊν  και latex και εντελϊσ διαφανζσ για τον οπτικό 
ελεγχο του χορθγοφμενου υγρου. Το υλικό του ςωλινα εςωτερικά να είναι χθμικά αδρανζσ 
Να ζχει οςο το δυνατό μεγαλφτερο χρόνο χριςθσ 
Να διατίκεται ςε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία ςτθν οποία να αναγράφινται τα 
χαρακτθριςτικά του προιοντοσ (υλικό ςφςταςθσ, θμερομθνία παραγωγθσ – λιξθσ), καταςκευάςτρια 
εταιρεία, αρικμόσ παρτίδασ, ςιμανςθ CE, και πιςτοποίθςθ ISO 
Διαμετροσ εςωτερικοφ αυλοφ 1,5 – 3mm , εξωτερικι διαμετροσ 4mmπεριπου 
Ρροεκτάςεισ ορϊν που να αποτελοφνται από όλα τα ανωτζρω αλλα χωρίσ τα χαρακτθριςτικά τθσ 
παραγράφου 3 τθσ παροφςθσ ενότθτασ    
 
ΠΡΟΕΚΣΑΘ ΧΟΡΘΓΘΘ ΤΓΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΘ 12CM ΜΕ "Σ" ΚΑΙ ΤΝΔΕΘ LUER LOCK 
Ρροζκταςθ πλαςτικι   Τα 
Πγκοσ γεμίςματοσ 0,3ml 
Μικοσ 10 – 12 cm 
Υλικό καταςκευισ μαλακό pvc 
Τρόποσ ςφνδεςθσ να φζρει υποδοχι ϊςτε να ςυνδζεται με αςφάλεια με τον φλεβοκακετιρα  
(luerlock) 
Αποςτειρωμζνθ μιασ χριςεωσ 
Latexfree και dehpfree 
Να φερουν πϊματα κάλυψθσ ςε κάκε άκρο 
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ΣΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY  
Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία με εφκολο άνοιγμα 
Να είναι αριςτερόςτροφα και δεξιόςτροφα με περιςτροφι 360 
Να διακζτουν δφο άκρα με κθλυκό luerlock  και ζνα άκρο με αρςενικό luerlock με ανεξάρτθτθ 
κίνθςθ (χωρίσ δθλαδι θ περιςτροφι του ςυςτιματοσ να μεταφζρει τθν κίνθςθ ςτθν φλζβα του 
αςκενι) 
Πλα τα άκρα να φζρουν καλά εφαρμοςμζνο πϊμα και να είναι ςτεγανά 
Να ζχουν καλι ανταπόκριςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χειριςμοφσ και να είναι εφχρθςτα ςτο χειριςμό 
Να είναι latexfree και dehpfree 
 
ΣΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY  ΜΕ ΠΡΟΕΚΣΑΘ 10CM 
Να είναι αποςτειρωμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία με εφκολο άνοιγμα 
Να είναι αριςτερόςτροφα και δεξιόςτροφα με περιςτροφι 360 
Να διακζτουν ενςωματωμζνθ προζκταςθ 10cm 
Να διακζτουν δφο άκρα με κθλυκό luerlock  και ζνα άκρο με αρςενικό luerlock με ανεξάρτθτθ 
κίνθςθ (χωρίσ δθλαδι θ περιςτροφι του ςυςτιματοσ να μεταφζρει τθν κίνθςθ ςτθν φλζβα του 
αςκενι) 
Πλα τα άκρα να φζρουν καλά εφαρμοςμζνο πϊμα και να είναι ςτεγανά 
Να ζχουν καλι ανταπόκριςθ ςτουσ εξωτερικοφσ χειριςμοφσ και να είναι εφχρθςτα ςτο χειριςμό 
Να είναι latexfree και dehpfree 
 
ΠΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΘΡΑ  
Για να εμποδίηουν τθν παλινδρόμθςθ ι ζξοδο υγρϊν ι αίματοσ 
Μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνα για μια πενταετία, ςε ατομικι ςυςκευαςία, να μθν ζχουν latex, να 
είναι από ειδικό πλαςτικό υψθλισ ποιότθτασ, ςκλθρό, με ελαςτικι μεμβράνθ, να μποροφν να 
εφαρμόηουν ςε οποιαδιποτε ςυςκευι, βιδωτά  
ΡΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΘΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 
Για να εμποδίηουν τθν παλινδρόμθςθ ι ζξοδο υγρϊν ι αίματοσ 
Μιασ χριςεωσ, αποςτειρωμζνα για μια πενταετία, ςε ατομικι ςυςκευαςία, να μθν ζχουν latex, να 
είναι από ειδικό πλαςτικό υψθλισ ποιότθτασ, ςκλθρό, με ελαςτικι μεμβράνθ, να μποροφν να 
εφαρμόηουν ςε οποιαδιποτε ςυςκευι, βιδωτά  
Κλειςτοφ ςυςτιματοσ ϊςτε να εμποδίηεται θ επιςτροφι ςτον αυλο του  κακετιρα λόγω μεταβολϊν 
των πιζςεων και να μθδενίηεται θ ανάγκθ ξεπλφματοσ  
 
ΙΜΑΝΣΑ ΑΙΜΟΛΘΨΙΑ  
Ιμάντασ αιμολθψίασ λάςτιχο ςε ρολό 30m 
 
ΚΛΙΠ ΑΙΜΟΛΘΨΙΑ 
Με κλιπσ αςφαλείασ για να μζνει ςτακερι θ πίεςθ τθσ χειρόσ, ελαςτικό, να μθν δθμιουργεί 
τραυματιςμοφσ ι αιματϊματα, να ζχει τθ δυνατότθτα ςφςφιξθσ για ανάδειξθ τθσ φλζβασ. Σε 
τεμάχια. 
 
ΒΕΛΟΝΕ 
 Βελόνεσ ενζςεων μιασ χριςθσ. Να είναι αποςτειρωμζνεσ, να ανοίγουν εφκολα με άςθπτθ τεχνικι, 
να αναγράφεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ, να μθν είναι τοξικζσ και 
πυρετογόνεσ, ςτα μεγζκθ από 16 – 26G 
 
ΒΕΛΟΝΕ ΠΑΡΑΚΕΝΣΘΘ ΜΕ ΠΛΑΣΙΚΘ ΒΑΘ 
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Βελόνεσ οςφυονωτιαίασ παρακζντθςθσ με άκρο,  αποςτειρωμζνθ με οξείδιο του αικυλενίου, μθ 
τοξικι και μιασ χριςθσ. Χρθςιμοποιείται για τθν λιψθ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ, για χοριγθςθ 
φαρμάκων ςτον εγκζφαλο ι ςτο νωτιαίο μυελό (π.χ., αναιςκθτικϊν ι χθμικοκεραπευτικϊν 
παραγόντων 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΜΕΝΟ 2ΣΡΩΜΑΣΩΝ 
Να είναι αποςτειρωμζνο  
Να είναι αδιάβροχο  
 Ενιςχυμζνο 2 ςτρωμάτων  
 Να διατίκενται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ  
  
ΠΕΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Να είναι αποςτειρωμζνο  
Να είναι αδιάβροχο  
Με δυο οπζσ 
Σε διαςτάςεισ περίπου 230χ330  
 
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΧΤΜ 3 ΣΡΩΜΑΣΩΝ 
Να είναι αποςτειρωμζνο  
Να είναι αδιάβροχο  
 Ενιςχυμζνο 3 ςτρωμάτων  
 Να διατίκεται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΧ 3 ΣΡΩΜ ΜΕ ΟΠΘ 
Να είναι αποςτειρωμζνο  
Να είναι αδιάβροχο  
 Ενιςχυμζνο 3 ςτρωμάτων  
Με οπι 
Να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ 
 

 
ΕΠΙΔΕΜΟΙ ΓΑΗΕ ΓΤΨΟΙ ΚΑΛΣΕ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ) 

 
ΕΠΙΔΕΜΟΙ ΕΛΑΣΙΚΟΙ 
Επίδεςμοι ελαςτικοί αποτελοφμενοι από βαμβακερά και ελαςτικά νιματα, κατάλλθλθσ φφανςθσ 
ελαςτικι ςυμπεριφορά. 
Θ επιμικυνςθ γίνεται χωρίσ ελάττωςθ του πλάτουσ και επανζρχονται ςτο αρχικό μικοσ 
 
ΕΠΙΔΕΜΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟ 
1.Επίδεςμοσ ςυνκετικοφ βάμβακοσ για επίδεςθ προ τθσ γυψϊςεωσ.  
2.Καταςκευαςμζνοσ από ςυνκετικό πολυεςτερικό υλικό μθ υφαςμζνο.  
3.Επιτρζπει τθν αναπνοι του δζρματοσ. 
4.Αυτοςυγκρατοφμενοσ   
5.Μεγάλθ ελαςτικότθτα, κόβεται εφκολα με το χζρι  
 
ΕΠΙΔΕΜΟ ΑΤΣΟΚΟΛΘΣΟ ΙΧΤΡΟ ΕΛΑΣΙΚΟ 
Να εξαςφαλίηει μεγάλθ πίεςθ και υποςτθρικτικι ικανότθτα από τουσ αντίςτοιχουσ κοινοφσ 
επιδζςμουσ 
Να επανακτοφν τθν αρχικι ελαςτικότθτα τουσ 
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Να είναι 100% από βαμβάκι και να ζχουν ελαςτικότθτα περίδεςθσ πανω από 150% να 
αποςτειρϊνεται ςτουσ 134C  
 
ΕΠΙΔΕΜΟ ΓΤΨΟΤ 
Να μθν απαιτεί μεγάλο χρόνο εμβάπτιςθσ. 
 Να ςκλθραίνει ςε λιγότερο από 5 λεπτά 
. Μεγάλθ ςτακερότθτα. 
 Να διατίκεται ςε διάφορα νοφμερα 
 
ΓΑΗΑ ΑΠΛΘ 
Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νιματα, με υψθλι απορρόφθςθ φδατοσ 
και άοςμθ 
 Υψθλϊν χειρουργικϊν προδιαγραφϊν 
 Ζτοιμθ χωρίσ ατζλειεσ - ξζφτια ι χνοφδια με φφανςθ ορκογωνιςμζνθ 
και όχι λοξι. 
 Ιςομετρικό πάχοσ τθσ κλωςτισ ςε όλθ τθν φφανςθ. 
 Απόλυτα κακαρι από κάκε χθμικι ουςία (κόλλα και κειοφχα ι 
χλωριοφχα κατάλοιπα), 
 Με πυκνότθτα αρκετϊν κλωςτϊν/cm2 και επαρκοφσ βάρουσ gr/m2 
Συςκευαςμζνεσ ςε αςφαλι ςυςκευαςία 
Να διατίκεται ςε διαςτάςεισ 10χ10 10χ20 5χ5 8ply 
 
ΓΑΗΑ ΤΔΡΟΦΙΛΘ ΜΕΣΡΟΤ 
Γάηα υδρόφιλθ 100% βαμβάκι 18κλ. /cm2 λευκι άοςμθ απαλλαγμζνθ από ελαττϊματα τθσ φφανςθσ 
και από χθμικζσ  ουςίεσ . 
Ιςομετρικό πάχοσ τθσ κλωςτισ ςε όλθ τθν φφανςθ 
Με πυκνότθτα αρκετϊν κλωςτϊν/cm2 και επαρκοφσ βάρουσ gr/m2 
Σε αςφαλι ςυςκευαςία 
πλ.90cm ςε πακζτα των 100m και ςε αναδιπλϊςεισ του 1 μζτρου 
 
ΓΑΗΑ ΑΚΣIΝΟΚΙΕΡΘ ΤΔΡΟΦΙΛΘ 12PLY 
Γάηα x-ray υδρόφιλθ 100% βαμβάκι λευκι άοςμθ απαλλαγμζνθ από ελαττϊματα τθσ φφανςθσ και 
από χθμικζσ ουςίεσ. Να φζρει βαριοφχο ακτινοςκιερό νιμα πλεγμζνο κατά μικοσ τθσ γάηασ ϊςτε να 
είναι ορατό ακόμα και ςε μικρι δόςθ ακτινοβολίασ. 
 
ΓΑΗΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΙΑ 
Να είναι υδρόφιλεσ από 100% βαμβάκι ,υψθλισ απορροφθτικότθτασ ,άοςμεσ, κομμζνεσ ιςομετρικά 
και εςωτερικά διπλωμζνεσ χωρίσ ατζλειεσ (ξζφτια ι χνοφδια) να φζρει μια ακτινοςκιερι κλωςτι 
υφαςμζνθ και όχι κολλθμζνθ, διπλωμζνθ 12 ply με γαηιά και κορδόνι, διαςτάςεισ  40Χ40cm περίπου 
 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΛΤΨΘ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ/ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΤ ΚΑΘΕΣΘΡΑ  
 Διαφανισ, αυτοκόλλθτθ, αδιάβροχθ μεμβράνθ πολυουρεκάνθσ, με πλαίςιο ςτθν πάνω πλευρά για 
εφκολθ και ςτακερι εφαρμογι και με εγκοπι ςτο μζςο του επικζματοσ. Να επιτρζπει απομάκρυνςθ 
υδρατμϊν αλλά να αποτελεί απόλυτο μικροβιακό φραγμό. Το εξωτερικό του χάρτινο περίβλθμα να 
αποκολλάται ςε δφο φάςεισ για καλφτερθ εφαρμογι, διαςτάςεισ  7χ8,5cm±2cm 
 
ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟΙ ΠΟΓΓΟΙ  
Για επίςταξθ και μετεγχειρθτικι αιμόςταςθ τθσ ρινικισ κοιλότθτασ. 
1.Το ταμπόν να διαςτζλλεται και να μετατρζπεται ςε  μαλακό ςπόγγο που παρζχει ιδανικι πίεςθ 
ςτθν μφτθ μετά τθν διόγκωςθ του και απορροφά το αίμα. 
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2.Γριγορθ εφκολθ και αποτελεςματικι χριςθ. 
3.Εφκολθ αφαίρεςθ χάρθ ςτο κορδόνι που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του. 
4.Ενυδατικό επίκεμα , δεν προκαλεί βλάβθ κατά τθν αφαίρεςθ του. 
5. Για πρόςκιο και οπίςκιο επιπωματιςμό 
 
ΚΟΛΑΡΟ ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 
Να είναι από αφρολζξ, να ζχει επζνδυςθ από ςωλθνοειδζσ ελαςτικό φφαςμα και κλείςιμο με 
αυτοκόλλθτο. 
Να είναι ανατομικό, αεριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό και μθ τοξικό 
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κατά τθν ακτινολογικι εξζταςθ 
Να μπορεί να πλυκεί 
Small medium large 
 
ΔΙΚΣΤΩΣΟΙ ΕΠΙΔΕΜΟΙ 
Επίδεςμοι δικτυωτοί ελαςτικοί ςωλθνοειδισ ςε ρολά 25m, να μποροφν να πλυκοφν με ςαποφνι 
ςτουσ 40C και να αποςτειρωκοφν ςτον ατμό ι ςε οξείδιο του μεκυλενίου ςτουσ 130C , να 
αποτελοφνται από βαμβάκι και ελαςτίνθ 
 
ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΕ ΚΑΛΣΕ 
Αντικρομβωτικζσ κάλτςεσ για πρόλθψθ ι αντιμετϊπιςθ κρόμβων ςε αςκενείσ που είναι κλινιρεισ ι 
μθ, για προεγχειρθτικι ι και μετεγχειρθτικι χριςθ. 
Να διακζτουν ςιλικόνθ ςτο μθρό για ςτακεροποίθςθ τθσ κάλτςασ 
Να ζχουν ελαςτικότθτα και ςτουσ δυο άξινεσ 
Να μθν περιζχει latex 
Να είναι καταςκευαςμζνεσ από ελαςτίνθ 18% (περίπου) και πολυαμίδιο 82% (περίπου) για υψθλι 
ελαςτικότθτα και αντοχι 
Να δρουν αντιμικροβιακά και αντιμυκθτιακά ςτα δάκτυλα 
Να διακζτουν ςφςτθμα επιβεβαίωςθσ ςωςτοφ μεγζκουσ ςτο μθρό 
Να διακζτουν κατάλλθλθ αντιμικροβιακι φφανςθ ϊςτε να αναπνζει το δζρμα 
Να δίνουν δυνατότθτα πολλαπλισ χριςθσ και πλφςθσ 
 
ΚΟΛΛΑ ΔΕΡΜΑΣΟ 
Κόλλα δζρματοσ 0.36ml. H κόλλα να είναι υγρό που ςυγκρατεί το δζρμα ενωμζνο ςε περιπτϊςεισ 
που υπάρχουν πλθγζσ, ςχιςμζσ κλπ και να είναι αποδοτικό όςο και ζνα ράμμα. 
Να προςτατεφει τθ πλθγι από βακτιρια που μπορεί να οδθγιςουν ςε μόλυνςθ 
Να είναι αδιάβροχο και να μθν υπάρχει φόβοσ αν αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι του πζςει ςτθν πλθγι 
νερό 
Θ κόλλα να βγαίνει από μόνθ τθσ όταν το τραφμα επουλωκεί με μεγάλθ ευκολία χωρίσ να υπάρχει 
κακόλου πόνοσ 
 

ΑΤΣΟΚΟΛΘΣΟ ΣΘΡΙΞΘ ΕΠΙΚΛΘΡΙΔΙΟΤ ΚΑΘΕΣΘΡΑ 
Αφρϊδθσ αυτοκόλλθτθ ελαςτικι αδιάβροχθ χειρουργικι ταινία με υποαλλεργικι ταινία, με 
υποαλλεργικι κόλλα για πιεςτικζσ επιδζςεισ  
 
STERISTRIP 
Αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ ςφγκλθςθσ τραυμάτων. Για τθν  γριγορθ εποφλωςθ τεμνόντων τραυμάτων 
ςτα οποία απαιτείται θ ςωςτι και ςτακερι ζνωςθ των δφο πλευρϊν του δζρματοσ, χωρίσ τθν χριςθ 
ραμμάτων. 
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ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΘ 
Να είναι αποςτειρωμζνεσ. Σε ατομικι ςυςκευαςία αλουμινίου, θ οποία κα ζχει ειδικι ενιςχυμζνθ 
επζνδυςθ ϊςτε να μθν τραυματίηει κατά τον χειριςμό ανοίγματόσ τθσ. Με εργονομικι λαβι για 
εφκολο χειριςμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ ςε κάκε 
ςυςκευαςία. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από καλισ ποιότθτασ ατςάλι με υψθλι διάρκεια κοπτικισ 
ικανότθτασ, που να μθν αλλοιϊνεται γριγορα κατά τθ διάρκεια του χειρουργείου, ϊςτε να μθν 
γίνεται κατανάλωςθ περιςςότερων τθσ μίασ λαμϊν ανά επζμβαςθ. Να είναι εμφανζσ το μζγεκοσ τθσ 
λάμασ. Να ζχει ςιμανςθ CE και να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ κατά ISO 
 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΩΡΙ ΛΑΒΘ 
Να είναι αποςτειρωμζνεσ. Σε ατομικι ςυςκευαςία αλουμινίου, θ οποία κα ζχει ειδικι ενιςχυμζνθ 
επζνδυςθ ϊςτε να μθν τραυματίηει κατά τον χειριςμό ανοίγματόσ τθσ. Να αναγράφεται ευδιάκριτα 
θ θμερομθνία αποςτείρωςθσ και λιξθσ ςε κάκε ςυςκευαςία. Να είναι καταςκευαςμζνεσ από καλισ 
ποιότθτασ ατςάλι με υψθλι διάρκεια κοπτικισ ικανότθτασ, που να μθν αλλοιϊνεται γριγορα κατά 
τθ διάρκεια του χειρουργείου, ϊςτε να μθν γίνεται κατανάλωςθ περιςςότερων τθσ μίασ λαμϊν ανά 
επζμβαςθ. Να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ ( Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανζσ το 
μζγεκοσ τθσ λάμασ. Να ζχει ςιμανςθ CE και να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ κατά ISO. 
 
ΣΟΛΤΠΙΑ ΓΑΗΑ ΑΚΣΙΝΟΚΙΕΡΘ 
Τολφπια γάηασ βάμβακοσ απορροφθτικά μθ αποςτειρωμζνα για τθν περιποίθςθ τραυμάτων και για 
χριςθ ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ.  
Για αιμόςταςθ και κακαριςμό τραυμάτων κακϊσ και για απολφμανςθ μεγάλων περιοχϊν δζρματοσ 
Να φζρουν ακτινοςκιερι κλωςτι περιεκτικότθτασ τουλάχιςτον 45% κειικοφ βαρίου θ οποία κα είναι 
υφαςμζνθ ι καλά τοποκετθμζνθ (κολλθμζνθ) ςε όλο το μικοσ του τολυπίου. 
Να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ 
 
ΣΟΛΤΠΙΑ ΓΑΗΑ 
Τολφπια γάηασ βάμβακοσ απορροφθτικά μθ αποςτειρωμζνα για τθν περιποίθςθ τραυμάτων και για 
χριςθ ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ.  
Για αιμόςταςθ και κακαριςμό τραυμάτων κακϊσ και για απολφμανςθ μεγάλων περιοχϊν δζρματοσ 
Να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ 
 

 
ΚΛΙΝΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

 
ΡΟΜΠΑ ΑΘΕΝΩΝ 
Μιασ χριςεωσ, μθ αποςτειρωμζνθ 
 
ΜΑΚΕ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ 
Από μαλακό χαρτί, με λάςτιχο ραμμζνο ςτισ πλευρζσ για να εφαρμόηουν ςτο 
πρόςωπο,υποαλλεργικι, απόλυτα φιλικι προσ το δζρμα 
 
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Μ.Χ.           
1.Να είναι από πλαςτικό 
2.Να φζρουν λάςτιχο γφρω 
3.Χρϊματοσ μπλζ ι πράςινο 
4.Μιασ χριςθσ 
 
ΚΟΤΦΙ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 
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Να διατίκενται ςε διάφορα ςχζδια: 
- Λάςτιχο περιμετρικά (Στρογγυλζσ) 
Να είναι απαλζσ από φφαςμα non woven. 
Να είναι αεροδιαπερατζσ με ορατι διάτρθςθ 
 
ΤΚΕΤΘ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΘ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Εξαςκθτζσ αναπνοισ. Να είναι καταςκευαςμζνοι από ανκεκτικό ςκλθρό πλαςτικό υλικό, να ζχουν 
δυνατότθτα μζτρθςθσ αζρα μζχρι 5000ml, να διακζτουν ζναν ι τρεισ καλάμουσ που εντόσ αυτϊν να 
βρίςκονται πλαςτικά μπαλάκια τα οποία κα μετατοπίηονται κατά τθν ειςπνευςτικι ι εκπνευςτικι 
προςπάκεια αςκενι. 
Ο εξαςκθτισ με ζναν κάλαμο πρζπει να φζρει βαλβίδα (διακόπτθ) ρφκμιςθσ τθσ δυςκολίασ κατά τθν 
ειςπνοι και εκπνοι , με διαβακμίςεισ και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ ςυςκευισ, με ςωλινα ςπιράλ, 
μικρισ διαμζτρου που να ςυνδζεται με τον εξαςκθτι και επιςτόμιο από μαλακό πλαςτικό υλικό, 
μιασ χριςθσ. 
 
ΠΟΤΑΡ 
Αεροκάλαμοσ για ςυςκευι μετάγγιςθσ αίματοσ ι γριγορθ χοριγθςθ κολλοειδϊν και 
κρυςταλλοειδϊν διαλυμάτων πολλαπλϊν χριςεων.  
Να διακζτουν μανόμετρο ζνδειξθσ πίεςθσ και δυνατότθτα χοριγθςθσ υγρϊν από 500 ζωσ 3000ml 
Να είναι από ανκεκτικό υλικό 
 
ΠΟΣΘΡΙ-ΜΕΗΟΤΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Ροτθράκια φαρμάκων ογκομετρικά των 25ml αρικμθμζνα, χωρίσ πϊμα, διαφανι 
 
ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΙΚΘ 
Ρλαςτικζσ, μιασ χριςθσ, πολφ ανκεκτικζσ, από πολυαικυλζνιο, μθ αποςτειρωμζνεσ, μθ τοξικζσ, να 
δζνουν ςτθ μζςθ, χρϊματοσ λευκοφ ι διαφανείσ, να καλφπτουν κϊρακα, κοιλία και γόνατα 
 
ΤΠΟΕΝΣΟΝΑ 
Ράνεσ από απορροφθτικό και υποαλλεργικό υλικό, μιασ χριςθσ, να εξαςφαλίηουν απόλυτθ υγιεινι 
ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, να μθν τρίβουν, να μθν αφινουν χνοφδι, θ μία επιφάνεια να είναι αδιάβροχθ 
επζνδυςθ 
 
ΧΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ 
Χαρτοβάμβακασ απαλόσ και απορροφθτικόσ. Συςκευαςία ςε νάιλον πακζτο φφλλων 40x60cm 
 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΘΛΙΚΩΝ 
Ρλαςτικά, μαλακά, όχι χάρτινα, με αςφάλεια με κλιπσ, με δυνατότθτα αναγραφισ του ονόματοσ 
 
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΑΙΧΜΘΡΩΝ 
Από πλαςτικό, με καπάκι που να κλείνει ερμθτικά και υποδοχζσ απόρριψθσ βελόνασ από τθ ςφριγγα 
 
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΟ 
Ψθφιακό κερμόμετρο με μζτρθςθ ςε χρόνο 10 δευτερολζπτων, αδιάβροχο, άκραυςτο, με βομβθτι 
ολοκλιρωςθσ τθσ μζτρθςθσ και δυνατότθτα μζτρθςθσ από το ςτόμα και τθ μαςχάλθ και εγγφθςθ 2 
ετϊν 
 
ΝΕΦΡΟΕΙΔΕ ΧΑΡΣΙΝΟ Μ.Χ 
Να ζχουν αντοχι ςτα υγρά και να είναι από ςκλθρό χαρτί, μθ τοξικό. 
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Να διατθροφν το ςχιμα τουσ, χωρίσ διαρροζσ υγρϊν, για τουλάχιςτον τζςςερισ πζντε ϊρεσ από τθ 
χριςθ τουσ 
 
ΟΤΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΛΑΣΙΚΟ 
Από ανκεκτικό πλαςτικό με διαβακμίςεισ 
Να μπορεί να πλυκεί με απολυμαντικά διαλφματα και ςτο ειδικό πλυντιριο ςκωραμίδων 
 
ΚΩΡΑΜΙΔΑ  ΠΛΑΣΙΚΘ 
Από ανκεκτικό πλαςτικό, για γυναικεία χριςθ με χεροφλι 
Να μπορεί να πλυκεί με απολυμαντικά διαλφματα και ςτο ειδικό πλυντιριο ςκωραμίδων 
 
ΟΤΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΑΡΣΙΝΟ 
Μιασ χριςθσ, για κατακεκλθμζνουσ αςκενείσ 
 
ΚΩΡΑΜΙΔΕ ΓΤΝΑΙΚΕΙΕ ΧΑΡΣΙΝΕ 
Χάρτινεσ μιασ χριςθσ για κατακεκλθμζνεσ γυναίκεσ, από ςκλθρό πεπιεςμζνο χαρτί για να είναι 
ανκεκτικζσ ςτθ διαπερατότθτα των υγρϊν 
 
ΠΑΝΑ ΕΝΘΛΙΚΩΝ Νο3 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ απορροφθτικότθτασ 
Να μθν προκαλοφν αλλεργίεσ 
 
ΤΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΘΣΙΚΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΚΡΑΣΕΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 
Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ απορροφθτικότθτασ ϊςτε να αποφεφγεται θ υγραςία και οι 
χθμικοί ερεκιςμοί ςτο ανϊριμο δζρμα ιδίωσ των προϊρων νεογνϊν 
Να διακζτουν αςπίδεσ και ηϊνεσ προςταςίασ για να εμποδίηουν διαρροζσ πλάγια, εμπρόσ και πίςω 
και με ιςχυρι αυτοκόλλθτθ ταινία πολλαπλϊν χριςεων 
Να διακζτουν λαςτιχάκια και ςτισ δφο πλευρζσ και απαλζσ ςουρίτςεσ διπλισ προςταςίασ για να 
αποφεφγονται οι διαρροζσ και να φυλακίηουν τθν υγραςία μακριά από το ευαίςκθτο δζρμα των 
νεογνϊν  
Να μθν προκαλοφν αλλεργίεσ 
 
ΧΑΡΣΙ ΕΞΕΣΑΣΙΚΟΤ ΚΡΕΒΑΣΙΟΤ 60CMX50CM Ε ΡΟΛΟ ΔΤΟ ΣΡΩΜΑΣΩΝ ΧΑΡΣΙ ΑΝΣΟΧΘ-
ΠΛΑΣΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕ 
Χαρτί μιασ χριςεωσ κατάλλθλο για εξεταςτικι κλίνθ 
Να είναι χαρτί αντοχισ αδιάβροχο και να φζρει ειδικι μεμβράνθ από πολυαικυλζνιο με 
κερμοκόλλθςθ 
Σε ρολό πλαςτικοποιθμζνο 60χ50 
Σε διακεκομμζνα φφλλα, κατάλλθλα για όλα τα φψθ των αςκενϊν 
 
ΞΤΡΙΣΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ Μ.Χ 
Ρλαςτικζσ μιασ χριςεωσ, να φζρουν δοντάκια καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό πλαςτικό  με λεπίδα 
από ατςάλι καλυμμζνθ από ανοξείδωτο υλικό 
 
ΠΑΓΟΚΤΣΕ ΕΤΚΑΜΠΣΕ 
Ραγοκφςτεσ εφκαμπτεσ, ςε μορφι ηελε πολλαπλϊν χριςεων κερμισ – ψυχρισ χριςθσ 10χ10 με 
προςτατευτικό κάλυμμα – κικθ 
 
ΜΑΝΣΑΛΑΚΙΑ ΘΚΓ 
Μανταλάκια καρδιογράφου, ςετ 4 τεμαχίων, ςυγκεκριμζνθσ χρωματικισ κωδικοποίθςθσ 
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ΒΕΝΣΟΤΗΕ ΘΚΓ 
Βεντουηάκια καρδιογράφου, καλισ ποιότθτασ, με latexπουαράκι και μεταλλικό βεντουηάκι, με 
βιδάκι διαμζτρου 2,5 cm , καλισ ποιότθτασ 
 
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Κρζμα χεριϊν κακθμερινισ περιποίθςθσ και προςταςίασ 
 
ΚΟΤΦΟ ΛΟΤΙΜΑΣΟ 
Σκοφφοσ λουςίματοσ ειδικόσ για κατακεκλθμζνουσ αςκενείσ 
 
ΦΟΤΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
Σφουγγάρι μιασ χριςεωσ εμποτιςμζνο με αντιςθπτικό υγρό και ςαποφνι.  
Ιδανικό για κατάκλιςθ 
Συςκευαςμζνο ατομικά 
 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΘΣΘ ΣΑΙΝΙΑ 
Άςπρο χρϊμα ,υφαςμζνο, με υποαλλεργικι ςυνκετικι κόλλα. Να κολλοφν με αςφάλεια, να είναι 
ςτακερζσ και μεγάλθσ αντοχισ. 
Να αφαιροφνται χωρίσ πρόβλθμα και να μθν αφινουν υπολείμματα. 
Να είναι αδιάβροχεσ και να κόβονται εφκολα.  
Να επιτρζπουν τθν κυκλοφορία του αζρα και των υδρατμϊν 
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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 ΕΤΑΙΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΕΜΥ) Α.Ε. 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 50037 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΓΕΩΓΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΟΛΥΜΡΙΑΚΟ ΧΩΙΟ, 
ΑΧΑΝΕΣ, ΤΚ 13677 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΓΙΩΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΣ 
- 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 : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 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: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/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): *……+*……+*……+ 

 

 

17PROC006101716 2017-04-25

ΑΔΑ: 7ΧΨΚΟΡΡ3-6Β0



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2320/25-04-2017 για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τισ ανάγκεσ 
του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

73 από 86 
 

 

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: 

Θα 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): *……+*……+*……+ 

Θα 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 
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17PROC006101716 2017-04-25

ΑΔΑ: 7ΧΨΚΟΡΡ3-6Β0



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2320/25-04-2017 για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τισ ανάγκεσ 
του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

78 από 86 
 

 

 

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 Θιρασ, τκ 84700, 
Καρτεράδοσ, Θιρα 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 ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ 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 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΘΑΣ. 
 
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. 

17PROC006101716 2017-04-25

ΑΔΑ: 7ΧΨΚΟΡΡ3-6Β0



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο 2320/25-04-2017 για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τισ ανάγκεσ 
του Γενικού Νοςοκομείου Θήρασ 

82 από 86 
 

 

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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