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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 

Πόλη ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 69133 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL513 

Τηλέφωνο 2531351100 

Φαξ 2531351535 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@komotini-hospital.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο  Διαγωνισμών: 
   (Τηλ.2531351351-51551, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: promithies@komotini-
hospital.gr). 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.komotini-hospital.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και ανήκει στην 4
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ)
.
 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: η Υγεία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜ:106893) 

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

γ)Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

δ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, 
Σισμάνογλου 45, 69133, Κομοτηνή Γραφείο Προμηθειών:(Τηλ. 2531351351-51551, Φαξ: 2531351535. Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: promithies@komotini-hospital.gr).  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Προαίρεση-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16  για ένα έτος  και με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

Δικαίωμα προαίρεσης  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ένα έτος , με μονομερή δήλωσή της  
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής,   με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου για το Γενικό Νοσοκομείο 
Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», όπως αυτά αναφέρονται στους Όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης.  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  

ΦΠΑ   για το 1ο  
έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  
ΦΠΑ  για το 1ο  

έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  

ΦΠΑ   για το 2ο  
έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  
ΦΠΑ  για το 2ο  

έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  
ΦΠΑ   ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΕΤΗ ΕΦΟΣΟΝ  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ
ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  

ΦΠΑ  ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 
ΕΦΟΣΟΝ  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘ
ΕΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟ
ΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 
ΔΙΑΦΟΡΟ
Υ  197.804,72€   236.407,81€   197.804,72€   236.407,81€   395.609,44€   472.815,62€   

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των  236.407,81€ συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 197.804,72€) 

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 472.815,62€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 395.609,44€), εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα 
προαίρεσης ήτοι παράτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος. 
 

Επι ποινής απόρριψης γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  ένα ή περισσότερα, ή και το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών της παρούσας διακήρυξης για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 
είδος.  

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας  ανα είδος  απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επι ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για την συνολική προκηρυχθείσα 
ποσότητα ανά είδος.  

Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η  κατακύρωση 
γίνεται τελικά στον ανάδοχο (Μειοδότη) με τη χαμηλότερη τιμή (προσφορά) στο σύνολο της ποσότητας ανά είδος, εκ 
των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις 
υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (παράταση σύμβασης) διατηρεί το δικαίωμα 
να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη 
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αυτής, ένα (1) επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύμβασης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Του Ν.4764/23-12-2020 άρθρο 185   δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο-τροποποίηση του άρθρου 379 
του 4412/2016 (Α΄147). 

Του Ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

Του Ν.4738/27-10-2020 άρθρο 267  αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω  
αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ 2

Α
 στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 (Α΄147). 

Του Ν. 4609/1-4-2019  άρθρο 56 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4608/1-4-2019  άρθρο 33 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4605/1-4-2019  άρθρο 43 τροποποίησης του ν. 4412/2016 (Α΄147) 

Του Ν. 4542/2018   άρθρο  τέταρτο   Ρυθμίσεις  για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

Του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». 

Του Ν.4496/2017 « Τροποποίηση του νόμου 2939/2001 και άλλες διατάξεις». 

Του ν. 4478/2017 « Κύρωση  και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» 

Του ν. 4472/19-5-2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής 
των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 

Του ν.4456/1-3-2017  «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και 
του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις», 
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009,  

του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει 

του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει 

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

του ΠΔ 39/04-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

Του Ν. 4368/16 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα στο  άρθρο 33 
«Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» 

Το ΦΕΚ 4898/18 τ. Β’ Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής 
υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

 

Αποφάσεις 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

Την απόφαση 2879/2018 του Υπουργού  Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018) 
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση  4954/2018 (ΦΕΚ 1526 Β/4-
5-2018),   

της με αρ. 57654/23-05-2017 (αρ. φύλλου 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. » 
 
της με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

την Απόφαση 01/15-04-2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. (κατευθυντήρια οδηγία 24 με ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7)  
 
την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

Την υπ’ αριθ. 686/47
ης

/23-12-2021 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, με την οποία ορίζει επιτροπή διενέργειας, 

αξιολόγησης και ενστάσεων διαγωνισμών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Γ.Ν. Κομοτηνής για το έτος 2021. 

Την υπ΄ αριθμ. 983/15-5-2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής για ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10551/6-7-2020 έγγραφο αίτημα ανάρτησης διαβούλευσης προς το Υπουργείο Υγείας – Τμήμα 
Διαβουλεύσεων  

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10545/6-7-2020 έγγραφη ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης προς το ΕΣΗΔΗΣ  

Το με ΑΔΑΜ: 20DIAB00001107/08-07-2020 διαβούλευση για το Υγειονομικό Υλικό Διάφορο 

Την υπ’ αριθμ. 564/37
ης

/12-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών μετά τη διαβούλευση 

Το με ΑΔΑΜ: 21REQ008126457 πρωτογενές αίτημα του Οικονομικού Τμήματος  
 
Την υπ’ αριθ. 78/4-2-2021  απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής  « 2

Ος
 Προγραμματισμός διαχειριστικού έτους 

2021»  
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Την υπ’ αριθ. 100/6
ης

/11-2-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η οποία αφορά την έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας 
Υγειονομικού Υλικού Διάφορου καθώς και την έγκριση του κειμένου της  υπ΄αρ. 11-2021  διακήρυξης  για την προμήθεια  σε 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»  

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2785/11-02-2021 έγγραφο προς την 4
η
 ΥΠΕ για την έκδοση απόφασης προανάληψης υποχρέωσης 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6494/12-02-2021 έγγραφο της 4
ης

 ΥΠΕ για την έκδοση απόφασης προανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΦΧΤΟΡ1Ο-Ε03) 
Την με ΑΔΑ ΨΜΒΣ4690ΒΑ-8Θ8 (460/0) δέσμευση πίστωσης (εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008220970)   
 
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12-04-2021 και ώρα 10:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 16-04-2021, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:15 ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (35) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της 
προκήρυξης σύμβασης. 

Ημερομηνία 
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Μητρώο Δημοσίων 
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πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
στη 

διαδικτυακή 
πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Καταληκτική 

ημερομηνία  και 
ώρα  υποβολής  

προσφορών  στη 
διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

Καταληκτική 

ημερομηνία  και 
ώρα αποστολής 

έντυπων 
προσφορών  

στην διεύθυνση 
της Α.Α 

Ημερομηνία 

και ώρα 
διενέργειας 

διαγωνισμού 

10-03-2021 10-03-2021 10-03-2021 12-04-2021             
10:00 π.μ 

15-04-2021    
14:30 μ.μ 

16-04-2021   
10:15 π.μ 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 05-03-2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμ. Προκήρυξης  στην ΕΕ.S:2021/ S 048-119958 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 10-03-2021. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 106893  

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και  συγκεκριμένα : 

 
    Σε τρεις  (3)  εφημερίδες  του Νομού Ροδόπης, δύο  ημερήσιες (ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  και 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ) στις 12-03-2021 και μία εβδομαδιαία(ΘΡΑΚΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) στις 11-3-2021. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η  περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.komotini-hospital.gr   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα αποδοθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.komotini-hospital.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 11-2021 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 η παρούσα Διακήρυξη   με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  έντεκα (11) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Α΄188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

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

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων ειδών με τεχνικό 
περιεχόμενο στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές Συμμετοχής (παρ.2.2.2) και Καλής Εκτέλεσης (παρ. 4.1), (συνημμένα Υποδείγματα 
του Παραρτήματος V της παρούσας διακήρυξης) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης  και την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών,,θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Βάσει του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020, καταργείται από την 
1η.1. 2021 η διακίνηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των 
φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων  και των υπηρεσιών του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό οι εκδότες να 
αναφέρουν στην εγγυητική επιστολή τόσο τηλέφωνο επικοινωνίας, όσο και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προς διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου.  
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση εφ όσον η 
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών 
για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και μη συμπεριλαμβανομένης 
της προαίρεσης .  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς (άρθρο 2.4.5 της παρούσας), άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων  βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας   ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται  στους 
συμμετέχοντες στις περιπτώσεις  

αα)λήξης χρόνου ισχύος προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής 

ββ) απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής  προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 
έχει  εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς  προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
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2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά   στους 
διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και 

β) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2.2.3.2.  δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2.2.3.2.  παύουν να εφαρμόζονται όταν ο 
οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν 
εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .  

 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ  και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 . 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3.7. Προσφορά οικονομικού φορέα μπορεί να απορριφθεί ως απαράδεκτη και για λόγους που 
αναφέρονται στα επιμέρους άρθρα της παρούσης.  

   

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.    

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς 
φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς 
τους. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν πλήρη, τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 
130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09) με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  με τα 
παρακάτω πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης : 

  

 πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα) ή οποιοδήποτε άλλο ζητείται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε συγκεκριμένα είδη . 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  

 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό 
πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική 
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό 
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τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις 
που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην 
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο 
δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Η σχετική παραπάνω δέσμευση θα πρέπει να αποδεικνύεται  με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, 
στην οποία κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να αναφέρονται  ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία εμπειρίας του τρίτου 
που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του και να αποδείξει με πρόσφορα μέσα ότι τα 
στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προσκομίζοντας τις 
απαραίτητες εγγυήσεις ότι είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το ηλεκτρονικά επισυναπτόμενο στην παρούσα αρχείο 
Παράρτημα ΙΙΙ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος ΙI. 

Υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά ένα ΕΕΕΣ για κάθε 
προσφερόμενο είδος μπορεί να  

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 

  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
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υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που  να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων . 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. 

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

Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-
10-09) με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένη με παραπομπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν στον υποφάκελο  
της τεχνικής προσφοράς: 

 πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα) ή οποιοδήποτε άλλο ζητείται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε συγκεκριμένα είδη . 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά για ένα ή περισσότερα, ή και το 
σύνολο των προς προμήθεια ειδών της παρούσας διακήρυξης.   

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 
1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και την αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 
1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στους αντίστοιχους  
[υπο)φακέλλους “ ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τα 
υπόδειγματα) σε μορφή pdf.] 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ,   και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο φάκελος θα 
πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του 
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φακέλου. ).  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 4497/2017. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες  που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό 
τόπο  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis//eees_odigies.pdf και στα 
αναρτημένα έγγραφα του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. Ως  
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα ,νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού ,όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης. Είναι  δυνατή ,με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο  79 του ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79Α του ν.4497/2017. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από 
τον προσφέροντα ),   όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί 
του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

7.Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5. της παρούσας 
διακήρυξης. 

8. Εάν  ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος εγγραφής  (σύμφωνα με τον νόμο2939/2001) του  Εθνικού 
Μητρώου Παραγωγών  (ΕΜΠΑ). Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει απαντήσει θετικά, να 
δηλώνεται ο αριθμός ΕΜΠΑ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι υπόχρεος εγγραφής, αυτό 
να δηλώνεται στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. 

9. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποδεχτούν ότι σε περίπτωση που κατακυρωθούν ως ανάδοχοι η 
εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων σε τρίτους απαγορεύεται και ότι τα τιμολόγια τα οποία 
θα προκύψουν δεν είναι ενεχυριασμένα και δεν θα ενεχυριασθούν σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. 

10. Αποδέχεται τον όρο της παρούσας διακήρυξης που αναφέρει ότι «Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ένα έτος , με μονομερή δήλωσή της  (απόφαση) που ασκείται 
πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης» και συνεπώς δεσμεύεται να 
προμηθεύσει το Νοσοκομείο σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης τα είδη για τα 
οποία θα υπογράψει σύμβαση με τους ίδιους όρους και τιμές. 

δ) Φορολογική  ενηµερότητα  του διαγωνιζόµενου  από την αρµόδια  Οικονοµική Εφορία της διοικητικής 
περιφέρειας εγκατάστασής του ή ηλεκτρονικά από το taxis net, όπου θα φαίνεται ότι είναι ενήµερος ως 
προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθµιση και η οποία  να  είναι σε ισχύ  κατά 
το χρόνο  υποβολή της προσφοράς, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος,  
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 
ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο 
να προκύπτει  ότι   είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του 
προσφοράς, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που  να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
  

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Αναλυτική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται.   

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του 
προσφερόμενου είδους, κατά τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης, με αντίγραφο αντίστοιχο της 
οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
τα κάτωθι  τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 
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Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά  
κεφάλαιο και παράγραφο) τα είδη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ με πλήρη αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών και 
των τεχνικών περιγραφών των προσφερόμενων ειδών, στην ελληνική γλώσσα, σε ανταπόκριση - 
παραπομπή και αντιστοιχία (ανά κεφάλαιο και παράγραφο), με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.   

Προσφορά που δεν προσδιορίζει την χωρητικότητα της συσκευασίας σύμφωνα με την ζητούμενη 
μονάδα μέτρησης  ώστε να  προκύπτει επακριβώς εάν η ζητούμενη ποσότητα μπορεί να καλυφθεί, θα 
απορρίπτεται. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην 
χωρητικότητα της συσκευασίας σε σχέση με την ζητούμενη ποσότητα ανά έτος, θα πρέπει να δηλώνουν 
στην προσφορά τους αν μπορούν να προσαρμόσουν τις συσκευασίες τους ώστε να εξαλειφθεί η 
διαφορά.  

Β) Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. (Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται). Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στη ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 
ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, 
η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

Για την πιο ομαλή και πιο γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή  τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή βεβαιώσεις στα 
οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ειδικών Όρων. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από 
τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να 
δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

Εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, να δηλώνει  στην προσφορά του  την  

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο  προϊόν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Προσφορά, στην οποία δε θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Στην περίπτωση που δε θα κατασκευάσει ο προσφέρων το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική 

μονάδα, να δηλώνει  στην προσφορά την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί  το 

προσφερόμενο προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της.  Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 

επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Νοσοκομείο, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα 

γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 

έναντι του προσφέροντα την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης σ’ 

αυτόν. Προσφορά, στην οποία δε θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Εάν διαπιστωθεί από το νοσοκομείο, ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την 
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. 

 
Δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν : 
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 πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα) ή οποιοδήποτε άλλο ζητείται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές σε συγκεκριμένα είδη. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  

  πλήρη τεκμηριωμένα  πιστοποιητικά σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία 
αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 
130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09) με τα οποία (πιστοποιητικά) 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευμένα με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Ε)  ∆είγµατα  

 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/16, στην κατάθεση 
δειγμάτων που εμπίπτουν στο εδάφιο β της παραγράφου 1. Τα δείγματα κατατίθενται εις διπλούν 
(δείγμα-αντίδειγμα),  με εξαίρεση τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους  ή της αξίας τους, δεν 
μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, καθώς και τυχόν 
εργαστηριακών ελέγχων οι οποίοι θα προκύψουν, βαρύνει τους προμηθευτές. Η επιστροφή των 
δειγμάτων στους οικονομικούς φορείς ή τους προμηθευτές γίνεται σε χρονικό διάστημα 15 και 30 ημερών 
αντίστοιχα,  με μέριμνα και ευθύνη των ίδιων μετά από σχετικό αίτημά τους, εφόσον αυτά δεν 
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων. Για ότι δεν αναφέρεται ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.   

ΣΤ) Oι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για τα είδη με α/α 100 και 101 
θα πρέπει να προσκοµίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχουν πάρει έγκριση από τον ΕΟΠΠΥ για 
χορήγηση των εν λόγω ειδών με άυλο barcode σύμφωνα με το ΦΕΚ. 715/Β΄/06-03-2020 (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
121/634/30-01-2020)  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν  υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης  σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης στην κατάθεση εντύπων, εγγράφων και 
δηλώσεων (Υπεύθυνες και μη), όπως αυτά κατά περίπτωση απαιτούνται. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV και 
υπερισχύει έναντι της οικονομικής προσφοράς της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία σύγκρισης των προσφορών.  

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά που θα δοθεί θα αφορά τόσο το πρώτο έτος της σύμβασης 
που θα προκύψει όσο και το δεύτερο έτος (σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 
για το δεύτερο έτος) για την συνολική προκηρυχθείσα ετήσια ποσότητα άνα είδος.  
 

Η τιμή της προσφοράς δίνεται σε ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
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της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
(υπερβαίνει δηλαδή και τους επιμέρους προϋπολογισμούς ) που καθορίζεται  στην παρούσα διακήρυξη.      

 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με τρία δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο 
του πέντε.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού των ειδών με κωδικό του Παρατηρητηρίου τιμών της 
ΕΠΥ. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις 
αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που η υπό ανάθεση Υπηρεσία δεν είναι 
καταχωρημένη στο Παρατηρητηρίου τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την 
αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος. Προϊόν το 
οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή 
αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για 
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές για 
το ίδιο είδος.   

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η  οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερις  (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 
ώρα 10:15 π.μ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο 
Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη 
μορφή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Σε περίπτωση που νόμιμος εκπρόσωπος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος προσφέροντος 
οικονομικού φορέα, επιθυμεί να προσέλθει σε άλλη ημερομηνία εκτός της ημερομηνίας αποσφράγισης 
των προσφορών, προκειμένου να λάβει γνώση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό, θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο για το διαγωνισμό υπάλληλο του τμήματος προμηθειών του Γ.Ν. 
Κομοτηνής, προκειμένου να προγραμματίσουν την ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί ο 
έλεγχος των κατατεθειμένων προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των  τεχνικών  προσφορών, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και 
ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.   
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως ανωτέρω ενιαία απόφαση. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
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στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4 και 2.2.8  της 
παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.   

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό  15%  στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό  
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους μετά από την ηλεκτρονική ειδοποίηση  προσκόμισης   των δικαιολογητικών, ή ελλείψει αυτού 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή  του κράτους –μέλους   ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από  το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω  πρόσωπα: 

 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.), καθώς και  ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών εταιριών  (Ι.Κ.Ε.)  



 

Σελίδα 33 

κατατίθεται   και για τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται   για τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ. 

 

2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας, που να είναι 
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που  να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, όπου θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  για όλους του 
οργανισμούς  στους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

3. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από τη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας με 
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να  προκύπτει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία  να αναφέρει τα 
παρακάτω :  

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

(β) δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(γ) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων   κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016.   

(δ) δεν έχει εμπλακεί σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του  προσωρινού αναδόχου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016.  
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(ε) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται .  

(ζ) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

(θ) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

5. υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία  να αναφέρει τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 

6. πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

8 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.. 

9. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως  : 
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Οι  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν  τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην  Ένωση 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά,  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει μέχρι σήμερα και αποδειχθεί   από την αναθέτουσα αρχή ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του 
παραπάνω νόμου κηρύσσεται έκπτωτος,  και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  . 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις   του ν.2939/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 
ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την 
απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412 όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4497/17.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης- Καταγγελία της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 
133/ν.4412/2016), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει 
δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 

4.6 Υπεργολαβία 

4.6.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.1. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα 
πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.  

4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 , εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) 
ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 
άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδίδεται ανά παραγγελία μετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών. 

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά για το κάθε συμβατικό είδος το οποίο 
παραδίδεται και παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1 και 6.2 , καταβάλλοντας το 100% της 
συμβατικής αξίας του, μετά το προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).   

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της 
αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 
Ν.4412/16)   

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας [Ειδικοί όροι 
Εκτέλεσης Σύμβασης] 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 
συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη στο Γ.Ν. Κομοτηνής τμηματικά, σε χρόνο 
που θα ορίζεται στη σύμβαση. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους-ειδών στο χώρο 
εγκατάστασής-αποθήκευσης  στο Νοσοκομείο, πραγματοποιείται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή 
και καθορίζεται από την αποθήκη διαχείρισης υλικών ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα 
αποθήκευσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους- 
ειδών δύναται να γίνει - γίνουν τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα αποθήκευσής τους. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστημα επτά (7) εργάσιμων ημερών, μετά 
από έγγραφη παραγγελία, στις αποθήκες του Νοσοκομείου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 
προμηθευτή. 

6.1.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 
το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε  με το  
ν. 4497/2017  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα  άρθρα 208 και 209 του ως άνω νόμου.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο 
εξωτερικό 

  

Η ναύλωση και η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν.4412/2016. 

Η ανακοίνωση φόρτωσης των υλικών θα γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 του ν.4412/2016. 

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
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ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Α
/
Α 

ΚΩΔΙ
ΚΟΣ 
ΝΟΣΟ
ΚΟΜ
ΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΟ
ΝΑ
ΔΑ 
ΜΕ
ΤΡΗ
ΣΗΣ  

ΕΤΗΣΙ
Α 
ΖΗΤΟ
ΥΜΕΝ
Η 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΟ
ΣΟ
ΣΤ
Ο 
ΦΠ
Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 19 

ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ 
ΥΜΕΝΩΝ Πλαστικά 

αποστειρωμένα σε ατομική 
συσκευασία 

ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ 
ΥΜΕΝΩΝ Πλαστικά αποστειρωμένα 

σε ατομική συσκευασία 

TE
MA
XIO 120 

24
% 54,00 € 66,96   

2 69 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ TEST-PAP 
Βουρτσάκια πλαστικά για λήψη 
TEST-PAP από τον ενδοτράχηλο, 

μιας χρήσεως. 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ TEST-PAP 
Βουρτσάκια πλαστικά για λήψη TEST-

PAP από τον ενδοτράχηλο, μιας 
χρήσεως. 

TE
MA
XIO 400 

24
% 18,48 € 22,92   

3 142 
ΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ TEST-PAP 

Χάρτινες, δύο θέσεων 
ΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ TEST-PAP 

Χάρτινες, δύο θέσεων 

TE
MA
XIO 700 

24
% 119,00 € 147,56   

4 267 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LARGE 
Πλαστικά, αποστειρωμένα, 

ατραυματικά, μ.χ, με δυνατότητα 
βαθμιαίου ανοίγματος 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LARGE 
Πλαστικά, αποστειρωμένα, 

ατραυματικά, μ.χ, με δυνατότητα 
βαθμιαίου ανοίγματος 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 350 

24
% 50,40 € 62,50   

5 2244 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
MEDIUM Πλαστικά, 

αποστειρωμένα, ατραυματικά, 
μ.χ, με δυνατότητα βαθμιαίου 

ανοίγματος 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ MEDIUM 
Πλαστικά, αποστειρωμένα, 

ατραυματικά, μ.χ, με δυνατότητα 
βαθμιαίου ανοίγματος 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 650 

24
% 93,60 € 116,06   

6 2245 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
SMALL Πλαστικά, αποστειρωμένα, 
ατραυματικά, μ.χ, με δυνατότητα 

βαθμιαίου ανοίγματος 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ SMALL 
Πλαστικά, αποστειρωμένα, 

ατραυματικά, μ.χ, με δυνατότητα 
βαθμιαίου ανοίγματος 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 350 

24
% 50,40 € 62,50   

7 290 ΟΜΦΑΛΙΚΑ CLIPS ΟΜΦΑΛΙΚΑ CLIPS 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 650 

24
% 58,37 € 72,38   

8 320 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 

TEST-PAP ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 

TEST-PAP ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 6000 

24
% 768,00 € 952,32   

9 321 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 2500 

24
% 26,00 € 32,24   

1
0 303 

 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΚΟΛΠΙΚΟΥ 

ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟ
ΛΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 1.008 

24
% 61,99 € 76,87   

1
1 100 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 2,7L ΠΕΡΙΠΟΥ  

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 2,7L ΠΕΡΙΠΟΥ Από 

ανθεκτικό πλαστικό που να μπορεί 
να αποτεφρωθεί, αδιάτρητο από 

βελόνες και άλλα αιχμηρά 
αντικείμενα, με ειδικό καπάκι 

ασφαλείας με ειδικές εγκοπές για την 
ακίνδυνη απόρριψη βελονών, με οπή 

για την απόρριψη συρίγγων και 
αιχμηρών-μολυσματικών 

αντικειμένων 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 900 

24
% 322,20 € 399,53   

1
2 101 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4L ΠΕΡΙΠΟΥ  

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4L ΠΕΡΙΠΟΥ Από 

ανθεκτικό πλαστικό που να μπορεί 
να αποτεφρωθεί, αδιάτρητο από 

βελόνες και άλλα αιχμηρά 
αντικείμενα, με ειδικό καπάκι 

ασφαλείας με ειδικές εγκοπές για την 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 3500 

24
% 1.498,00 € 1.857,52   
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ακίνδυνη απόρριψη βελονών, με οπή 
για την απόρριψη συρίγγων και 

αιχμηρών-μολυσματικών 
αντικειμένων 

1
3 146 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
220Χ120cm. 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
220Χ120cm.Αδιάβροχα μονώνει και 

αντανακλά τη θερμότητα του 
σώματος 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 500 

24
% 300,00 € 372,00   

1
4 0093 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ 120 Χ 
200 CM  Τριών στρωμάτων 

(βαμβακερό, αλουμίνιο, πλαστικό) 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ 120 Χ 200 
CM  Τριών στρωμάτων (βαμβακερό, 
αλουμίνιο, πλαστικό) για προστασία 
από υποθερμία, από μονωτικό υλικό, 

ακτινοδιαπερατό, μη αγώγιμο και 
αντιστατικό, με λαιμόκοψη. Για 

χρήση στα ΤΕΠ,  στα Χειρουργεία και 
στην ανάνηψη. 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 600 

13
% 2.394,00 € 2.705,22   

1
5 1711 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 
ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ  Η ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.   να διαθέτουν ειδική κυψελωτή 
διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να 

εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
κατανομή της θερμότητας στο σώμα 

του ασθενή ακόμη και στην 
περίπτωση ενδεχόμενου σχισίματος. 
2. στην εσωτερική τους επιφάνεια να 

φέρουν ειδική διάτρηση (οπές) για 
άμεση απόκριση στη μετάδοση της 

θερμότητας στο σώμα του ασθενή με 
ταυτόχρονη προστασία από τοπική 

υπερθέρμανση. (Η διάχυση του αέρα 
να γίνεται μέσω μικροπόρων στην 
εσωτερική τους επιφάνεια ώστε να 

μην δημιουργείται το φαινόμενο 
ανύψωσης της κουβέρτας). 3. να 

είναι κατασκευασμένες από 
εξαιρετικά ανθεκτικό μη υφασμένο 

υποαλλεργικό υλικό, latex free, 
εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό, με 
υφασμάτινη υφή σε ολόκληρη την 
επιφάνεια επαφής με το σώμα του 

ασθενή. 

      

    

4. να είναι εξολοκλήρου αδιάβροχες 
και υδροαπωθητικές. 5. να πληρούν 
το πρότυπο ασφαλείας 16 CFR 1610 

αναφορικά με την ευφλεκτότητα των 
υλικών. 6. να διαθέτουν μια υποδοχή 

σε κάθε πλευρά για την εισαγωγή 
του αέρα εναλλακτικά. 7. να φέρουν 

ενσωματωμένες αυτοκόλλητες 
ταινίες για τη σταθεροποίησή τους 
στο σώμα του ασθενούς καθώς και 
ειδικές αποσπώμενες υφασμάτινες 
ταινίες ώστε να δένονται γύρω από 

τα χέρια του ασθενούς και να 
σταθεροποιούνται .  8. διάστασης 

195Χ75 εκ. ± 5 εκ. και βάρους 
περίπου 100 γρ. 9. Η επάνω 

επιφάνεια της κουβέρτας να είναι 
από θερμοανακλαστικό υλικό, ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

χωρίς την παροχή αέρα, καθώς και 
για αύξηση της απόδοσης με τη 

χρήση ζεστού αέρα μέσω της 
αντίστοιχης συσκευής 10. Να 
συνοδεύονται με αντίστοιχες 

συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας 
σε τροχήλατη βάση με φρένο. Οι 

συσκευές να είναι εξαιρετικά 
εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, 
μικρών διαστάσεων και βάρους. Να 

διαθέτουν τέσσερις τουλάχιστον 
επιλογές παροχής θερμοκρασίας: 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

70 
24
% 

525,00 € 651,00   
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θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC(± 
2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). Με 

μικροεπεξεργαστή & 
ενσωματωμένους αισθητήρες 

θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την 
ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας 

θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή 
τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα 
θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και 

τη διατηρούν σταθερή για όσο 
απαιτηθεί. 

1
6 1710 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 
ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΓΙΑ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΝΗΨΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. να διαθέτουν ειδική κυψελωτή 
διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να 

εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
κατανομή της θερμότητας στο σώμα 

του ασθενή ακόμη και στην 
περίπτωση ενδεχόμενου σχισίματος. 
2. στην εσωτερική τους επιφάνεια να 

φέρουν ειδική διάτρηση (οπές) για 
άμεση απόκριση στη μετάδοση της 

θερμότητας στο σώμα του ασθενή με 
ταυτόχρονη προστασία από τοπική 

υπερθέρμανση. (Η διάχυση του αέρα 
να γίνεται μέσω μικροπόρων 

στηνεσωτερική τους επιφάνεια ώστε 
να μην δημιουργείται το φαινόμενο 

ανύψωσης της κουβέρτας) 3. να 
διαθέτουν άνοιγμα διάστασης 40Χ60 
εκ. περίπου για ελεύθερη πρόσβαση 

στο εγχειρητικό πεδίο 4. να είναι 
κατασκευασμένες από εξαιρετικά 

ανθεκτικό μη υφασμένο 
υποαλλεργικό υλικό, latex free, 

εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό, με 
υφασμάτινη υφή σε ολόκληρη την 
επιφάνεια επαφής με το σώμα του 
ασθενή. 5.   να είναι εξολοκλήρου 
αδιάβροχες και υδροαπωθητικές. 

6. να πληρούν το πρότυπο ασφαλείας 
16 CFR 1610 αναφορικά με την 

ευφλεκτότητα των υλικών.            
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7.   να διαθέτουν μη θερμαινόμενη 
ειδική διαμόρφωση για την 

θερμοευαίσθητη περιοχή του 
κατώτερου τμήματος των ποδιών και 
των πελμάτων, ώστε να αποκλείεται 

κάθε πιθανότητα πρόκλησης 
εγκαυμάτων. 8.   να διαθέτουν 

αναδιπλούμενες προεκτάσεις στο 
άνω μέρος για σταθεροποίησή τους 

κάτω από το σώμα του ασθενούς. 9.   
διάστασης 220Χ120 εκ. ± 5 και 

βάρους 180 γρ. ± 10γρ. 10. Η επάνω 
επιφάνεια της κουβέρτας να είναι 

από θερμοανακλαστικό υλικό, ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

χωρίς την παροχή αέρα, καθώς και 
για αύξηση της απόδοσης με τη 

χρήση ζεστού αέρα μέσω της 
αντίστοιχης συσκευής  11. Να 
συνοδεύονται με αντίστοιχες 

συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας 
σε τροχήλατη βάση με φρένο. Οι 

συσκευές να είναι εξαιρετικά 
εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, 
μικρών διαστάσεων και βάρους. Να 

διαθέτουν τέσσερις τουλάχιστον 
επιλογές παροχής θερμοκρασίας: 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC(± 
2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). Με 

μικροεπεξεργαστή & 
ενσωματωμένους αισθητήρες 

θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την 
ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας 

θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή 
τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα 
θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και 

τη διατηρούν σταθερή για όσο 
απαιτηθεί. 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

70 
24
% 

525,00 € 651,00   

1
7 295 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος S  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος S – διαστάσεις 11 Χ 4,5 cm 
Με ενσωματωμένους ιμάντες 

ασφαλείας (χράτς), ο εσωτερικός 
πυρήνας θα πρέπει να είναι σχετικά 

σκληρός και άκαμπτος ώστε να 
αντισταθμίζεται από την ασκούμενη 

δύναμη του εκάστοτε ασθενή 
(βρέφη, παιδιά, έφηβοι κ.λ.π.), με 

υποαλλεργική – ατραυματική 
επιφάνεια, εξωτερική χωρίς latex  S – 

διαστάσεις 11 Χ 4,5 cm 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 70 

13
% 175,00 € 197,75   

1
8 275 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος M  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος M – διαστάσεις 14 Χ 7 cm 
Με ενσωματωμένους ιμάντες 

ασφαλείας (χράτς), ο εσωτερικός 
πυρήνας θα πρέπει να είναι σχετικά 

σκληρός και άκαμπτος ώστε να 
αντισταθμίζεται από την ασκούμενη 

δύναμη του εκάστοτε ασθενή 
(βρέφη, παιδιά, έφηβοι κ.λ.π.), με 

υποαλλεργική – ατραυματική 
επιφάνεια, εξωτερική χωρίς latex  M 

– διαστάσεις 14 Χ 7 cm 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 350 

13
% 577,50 € 652,58   
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1
9 274 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος L  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος L – διαστάσεις 23 Χ 9,5 cm 
Με ενσωματωμένους ιμάντες 

ασφαλείας (χράτς), ο εσωτερικός 
πυρήνας θα πρέπει να είναι σχετικά 

σκληρός και άκαμπτος ώστε να 
αντισταθμίζεται από την ασκούμενη 

δύναμη του εκάστοτε ασθενή 
(βρέφη, παιδιά, έφηβοι κ.λ.π.), με 

υποαλλεργική – ατραυματική 
επιφάνεια, εξωτερική χωρίς latex  L – 

διαστάσεις 23 Χ 9,5 cm 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 30 

13
% 129,00 € 145,77   

2
0 2588 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ M  
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

100 
24
% 

362,00 € 448,88   

2
1 2589 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ L 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

100 
24
% 

362,00 € 448,88   

2
2 1809 

ΚΟΛΑΡΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ NEC 
LOCK 

ΚΟΛΑΡΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ NEC 
LOCK 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 10 

13
% 91,00 € 102,83   

2
3 1851 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ 
ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 2 ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ 6 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ 
ΣΕ ΚΟΥΤΙ 2 ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΟΥ
ΤΙΑ 20 

13
% 69,60 € 78,65   

2
4 279 

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Από 
συμπιεστό χαρτί ώστε να αντέχει 

ως ένα βαθμό υγρά 

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Από συμπιεστό 
χαρτί ώστε να αντέχει ως ένα βαθμό 

υγρά 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 90000 

24
% 3.798,00 € 4.709,52   

2
5 2027 

ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ Μ.Χ. 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΕ 

ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΟΔΟ  

Αυτοκόλλητοι εξωτερικοί καθετήρες 
από PSX σιλικόνη με σπιράλ έξοδο, 

με ειδικό σχεδιασμό για να μην 
ανακόπτεται η ροή των ούρων και να 

αποτρέποντια οι διαρροές 
επιτυγχάνοντας καθαρή και ασφαλή 

εφαρμογή 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 25 

24
% 64,50 € 79,98   

2
6 0354 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΟΤΗΡΑΚΙ 200ml 
ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Να είναι αποστειρωμένο σε ατομική 
συσκευασία, να αναγραφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία λήξης 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 8000 

24
% 497,60 € 617,02   

2
7 0296 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΟΧΕΙΑ 24 ΩΡΟΥ 
2 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΟΧΕΙΑ 24 ΩΡΟΥ 2 
ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Με καπάκι 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 1000 

24
% 687,00 € 851,88   

2
8 0476 

ΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 600 

24
% 60,00 € 74,40   

2
9 529 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡ
ΩΝ UROFIX 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ
 UROFIX 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 350 

24
% 742,00 € 920,08   

3
0 354 

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Αποστειρωμένα, 20cc  

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Αποστειρωμένα, 20cc  με καπάκι 

ασφαλείας για να μην 
παρατηρούνται διαρροές  

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 8500 

24
% 528,70 € 655,59   

3
1 338 

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 70000 

24
% 315,00 € 390,60   

3
2 341 

ΠΩΜΑΤΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ(3 WΑΥ) Με 
κούμπωμα ασφαλείας 

ΠΩΜΑΤΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ(3 WΑΥ) Με 
κούμπωμα ασφαλείας 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 50000 

13
% 475,00 € 536,75   

3
3 342 

ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 700 

24
% 71,40 € 88,54   

3
4 729 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΖΕΛ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΤΖΕΛ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 3000 

24
% 1.560,00 € 1.934,40   

3
5 445 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 50 CM Χ 
50Μ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 50 CM Χ 50Μ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 7000 

24
% 6.160,00 € 7.638,40   

3
6 444 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90x180cm 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90x180cm 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 60000 

24
% 9.756,00 € 12.097,44   

3
7 474 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 

TE
MA
XIO 35000 

24
% 2.870,00 € 3.558,80   
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3
8 479 

ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΞΥΛΙΝΟΙ 15cm ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 
15cm ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 30000 

24
% 96,00 € 119,04   

3
9 478 ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3 ΔΡΟΜΩΝ (3WAY) 

ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3 ΔΡΟΜΩΝ (3WAY) Με 
luer lock, χαμηλής πίεσης για 

σύνδεση με φλεβοκαθετήρα και ορό 
για έγχυση 2 φαρμάκων, να 

διαθέτουν 2 θηλυκά και 1 αρσενικό, 
διάφανο υλικό, όχι latex  

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 50000 

13
% 

37.500,00 
€ 42.375,00   

4
0 9840 

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ
Ε ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 7cm ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ Π
ΡΟΕΚΤΑΣΗ 7cm ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙ
ΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 70 

24
% 89,60 € 111,10   

4
1 482 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 4Χ4 
CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 4Χ4 CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

100 
24
% 

48,00 € 59,52   

4
2 2000 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ  
10Χ10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ  10Χ10 
CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

100 
24
% 

48,00 € 59,52   

4
3 481 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
7Χ7CM  ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 7Χ7CM  
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

200 
24
% 

96,00 € 119,04   

4
4 399 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 4Χ4Χ4 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 4Χ4Χ4 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

100 
24
% 

48,00 € 59,52   

4
5 402 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 7Χ7Χ7 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 7Χ7Χ7 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

200 
24
% 

96,00 € 119,04   

4
6 486 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 150CM 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 150CM 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 1500 

24
% 375,00 € 465,00   

4
7 391 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 60CM 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 60CM 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Σύνδεση luer lock 

διάφανο υλικό  

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 12000 

24
% 2.376,00 € 2.946,24   

4
8 84 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άθραυστο πλαστικό μίας 

χρήσης με 3 διαφανείς 
αεροθαλάμους, τρεις διαφορετικές 
αποχρώσεις, με ροές 600-900-1200 

cc/ δευτερόλεπτο 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 220 

24
% 285,78 € 354,37   

4
9 439 ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,5ΜΜ ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,5ΜΜ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 12000 

24
% 207,60 € 257,42   

5
0 448 ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4ΜΜ ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4ΜΜ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 2500 

24
% 43,25 € 53,63   

5
1 9818 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 5 M
M 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 5 MM ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

5 24
% 23,50 € 29,14   

5
2 9819 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 6 M
M 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 6 MM ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

5 24
% 23,50 € 29,14   

5
3 9820 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 7 M
M 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 7 MM ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

5 24
% 23,50 € 29,14   

5
4 9646 

ΣΚΟΥΦΟΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛ
ΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΚΟΥΦΟΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜ
ΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 55 

24
% 74,25 € 92,07   

5
5 212 

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ Ν.22*22 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ Ν.22*22 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 11000 

24
% 40,70 € 50,47   

5
6 613 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΜΕ
ΤΡΑ 70 

24
% 22,75 € 28,21   

5
7 304 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ 
ΚΛΙΠ 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 150 

24
% 81,42 € 100,96   

5
8 9859 

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟ 2% ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟ 2% 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 200 

24
% 130,00 € 161,20   

5
9 300 

ΠΑΡΑΦΙΛΜΣ ΡΟΛΛΟΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜΣ ΡΟΛΛΟΙ 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 50 

24
% 225,00 € 279,00   

6
0 312 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR 
ΤΕ
ΜΑ 12000 

24
% 75,60 € 93,74   
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ΧΙΟ 

6
1 305 

ΡΥΓΧΗ TIPS ΚΙΤΡΙΝΑ ΡΥΓΧΗ TIPS ΚΙΤΡΙΝΑ 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 12000 

24
% 33,60 € 41,66   

6
2 713 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ INOX 
Νο 8 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ INOX Νο 
8 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

3 24
% 33,87 € 42,00   

6
3 714 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΙΝΟΧ 
Νο 10 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΙΝΟΧ Νο 
10 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

3 24
% 33,87 € 42,00   

6
4 712 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΝΟΥΜ
ΕΡΟ 6 INOX 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΝΟΥΜΕΡ
Ο 6 INOX 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

3 24
% 33,87 € 42,00   

6
5 302 

ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ ΠΙΠΕΤΩΝ ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ ΠΙΠΕΤΩΝ 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 

6000 24
% 18,00 € 22,32   

6
6 288 

ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
Αδιάβροχοι 

ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
Αδιάβροχοι, ανθεκτικοί, με PVC 
εσωτερικά, πλαστικοποιημένο 

ναυλόπανο διαστάσεων περίπου 
2,10*90 cm με τρεις ιμάντες και 

χειρολαβές και ετικέτα αναγραφής 
στοιχείων 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 1000 

24
% 

10.200,00 
€ 12.648,00   

6
7 1217 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x90x

20cm 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ
 ΛΑΣΤΙΧΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x90x20cm 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 4000 

24
% 4.320,00 € 5.356,80   

6
8 9255 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜ
ΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥ

ΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΠΟ
ΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 100 

24
% 115,00 € 142,60   

6
9 2551 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ-
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ Λ
ΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 92CM X 100
CM ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ Ι

ΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ-
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙ

ΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 92CM X 100CM Μ
ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ.Να διαλύονται όταν έρθουν σε 

επαφή με το νερό περίπου 
διαστάσεων 90*100 cm  

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 20000 

24
% 

10.800,00 
€ 13.392,00   

7
0 498 

ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ/INDICATOR
 PAPER BLUE ΤΗΣ MERCK 

ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ/INDICATOR PA
PER BLUE ΤΗΣ MERCK 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 10 

24
% 200,00 € 248,00   

7
1 2740 

ΧΗΜΙΚΑ  ΑΙΘΕΡΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΟΣ  500
ML 

ΧΗΜΙΚΑ  ΑΙΘΕΡΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΟΣ  500ML 
ΦΙΑ
ΛΕΣ 30 

24
% 300,00 € 372,00   

7
2 2741 

ΧΗΜΙΚΑ FORMOL LIQUIDE 40% 1LI
T 

ΧΗΜΙΚΑ FORMOL LIQUIDE 40% 1LIT 
ΛΙΤ
ΡΑ 7 

24
% 12,60 € 15,62   

7
3 2737 

ΧΗΜΙΚΑ HYDROGEN PEROXIDE -
 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 1L

IT 

ΧΗΜΙΚΑ HYDROGEN PEROXIDE -
 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 1LIT 

ΛΙΤ
ΡΑ 130 

24
% 2.067,00 € 2.563,08   

7
4 2830 

ΧΗΜΙΚΑ ΑΚΕΤΟΝΗ 1L ΧΗΜΙΚΑ ΑΚΕΤΟΝΗ 1L 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 12 

24
% 105,60 € 130,94   

7
5 2831 

ΧΗΜΙΚΑ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 1Κ ΧΗΜΙΚΑ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 1Κ 
ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 9 

24
% 54,00 € 66,96   

7
6 3147 

ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96% VOL ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96% VOL ΛΙΤ
ΡΟ 3000 

24
% 5.340,00 € 6.621,60   

7
7 

9237
6 

ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΡΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΙΝΘΟΛΗ. 

ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΡΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΙΝΘΟΛΗ. 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΑ 20 

24
% 116,80 € 144,83   

7
8 2581 

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ Τύπου 

pleuracan 

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ Τύπου 

pleuracan, αποστειρωμένοι, μίας 
χρήσεως, για παροχέτευση 

πλευριτικού υγρού, το σετ να 
περιλαμβάνει καθετήρα από ειδικό 
υλικό PVC ελεύθυερο πυρετογόνων 

αντιαλλεργικό, σωλήνα μαλακό 40cm 
υποδιαιρέσεις ανά 1 cm, συνδετικό 
για δημιουργία κενού, διαδερμική 

βελόνα εξωτερικής διαμέτρου ως 3,5 
cm μέσα πό την οποία να διέρχεται ο 

σωλήνας παροχέτευσης, σάκο 
συλλογής, σύριγγα 60ml,  στρόφυγγα 

2 way  με στεγανό κλείσιμο 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 80 

24
% 1.280,00 € 1.587,20   
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συνδετικών  

7
9 729 

ΣΑΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PAD ΓΙΑ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΩΣ 
500 ml. 

ΣΑΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PAD ΓΙΑ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΩΣ 500 
ml. 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 2.300 

24
% 1.196,00 € 1.483,04   

8
0 0292 

Μπλούζες μιας χρήσης 
εξεταστικές μη αποστειρωμένες. 

Μπλούζες μιας χρήσης εξεταστικές 
μη αποστειρωμένες. Εξεταστικές μη 
αποστειρωμένες, με λαστιχάκια στα 
μανίκια αεροπερατές, αδιάβροχες με 
ασφαλές δέσιμο Πυκνής ύφανσης  
και σε όλα τα μεγέθη.( L,XL,XXL). 

ΤΕ
ΜΑ
ΧΙΟ 20000 

24
% 

36.600,00 
€ 45.384,00   

8
1 335 

ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΛΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΛΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. 

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

TE
MA
XIO 14000 

24
% 231,00 € 286,44   

8
2 

9251
5 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 
ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ 
ΓΛΥΚΟΛΗ(PEG) ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΤΡΙΛΥΣΙΝΗΣ 5Χ10CM  

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 
ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ 
ΓΛΥΚΟΛΗ(PEG) ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΤΡΙΛΥΣΙΝΗΣ 5Χ10CM  
TE
MA
XIO 15 

13
% 5.850,00 € 6.610,50   

8
3 

9237
4 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ SPIRAL BIPAP ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ SPIRAL BIPAP 
TE
MA
XIO 2 

24
% 57,60 € 71,42   

8
4 

9237
3 

ΜΑΣΚΕΣ BIPAP FULL FACE 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΗ. 
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΜΕΘ. 

ΜΑΣΚΕΣ BIPAP FULL FACE ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ 
Η ΜΕΘ. Με ρυθμιζόμενο στύριγμα 
μετώπου με μαξιλάρι σιλικόν ης με 
αμφίπλευρο σύστημα εκπνοής, με 
κεφαλοδέτες και κλιπ κεφαλής για 
άριστη εφαρμογη για όλα τα μεγέθη 
προσώπου αθόρυβη και ασφαλή 
λειτουργία  

TE
MA
XIO 3 

24
% 435,00 € 539,40   

8
5 

9236
8 

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 
ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ  

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 
ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ Διάφανο ελεφρύ 

πλαστικό υλικό, για όλα τα μεγέθη 
προσώπου με επιρίνιο έλασμα, ασκό 

χωρητικότητας 100 cc, βαλβίδα μη 
επανεισνοής, πλάγιες οπές εκπνοής 

χωρίς latex 

TE
MA
XIO 5000 

24
% 6.000,00 € 7.440,00   

8
6 

9243
4 

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ) 

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ) 

TE
MA
XIO 150 

13
% 3.750,00 € 4.237,50   

8
7 

9243
3 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 
TE
MA
XIO 150 

13
% 2.250,00 € 2.542,50   

8
8 

9268
9 

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΟΥΜΠΩΜΑ 

TE
MA
XIO 150 

24
% 750,00 € 930,00   

8
9 753 Πάστα φροντίδας στομίας  

Υδροστατική πάστα φροντίδας 
στομίας για την κάλυψη ατελειών ή 
ανωμαλιών του δέρματος σε μορφή 

πάστας σε σε ατομικό σωληνάριο 50-
80 γρ. που κλείνει σε περίπτωση που 
δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα. 

TE
MA
XIO 52 

13
% 991,12 € 1.119,97   
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9
0 833 

Καθαριστικό υπολειμμάτων 
κόλλας από σάκους στομίας 

Καθαριστικό δέρματος που  να 
περιέχει καταπραϋντικές και 
ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό 
του δέρματος  γύρω από τη στομία 
σε μπουκάλι 150-180ml. 

TE
MA
XIO 95 

13
% 1.263,50 € 1.427,76   

9
1 1135 ΒΑΣΗ ΣΤΟΜΙΑΣ  60 mm 

Βάση οβάλ επίπεδη 2 στρωμάτων για 
ταυτόχρονη απορρόφηση και 
προστασία από διάβρωση ,εύκαμπτη 
με δερμοπροστατευτικό υλικό για 
ασφάλεια, ανακούφιση και 
προστασία του δέρματος,  με 
εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία,  με ή χωρίς υποδοχείς 
ζώνης, με δακτύλιο 60 χιλ. και 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα . 

TE
MA
XIO 120 

13
% 691,20 € 781,06   

9
2 1585 

Σάκος κoλοστομίας 60 mm 2 
τεμαχίων  

Σάκος συστήματος 2 τεμαχίων 
κολοστομίας κλειστός, με μαλακό, 
υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό μπεζ 
κάλυμμα και στις 2 πλευρές, με 
φίλτρο διαφυγής αερίων στην 
κορυφή του , να διαθέτει παράθυρο 
επιθεώρησης που επιτρέπει την 
οπτική επαφή με το στόμιο και 
δακτύλιο 60 χιλ με κούμπωμα 
ασφαλείας που τον στερεώνει στη 
βάση χωρίς να ασκείται πίεση στην 
κοιλιακή χώρα, συμβατός με την 
βάση 60 χιλ. του κωδικού 1135. 

TE
MA
XIO 720 

13
% 1.756,80 € 1.985,18   

9
3 818 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-76 ΜΜ  

Σάκος αυτοκόλλητος 
ουρητηροστομίας με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα 
κολλητικού 10-76 χιλ. διαφανής ή 
αδιαφανής με κολλητικό 2 
στρωμάτων για ταυτόχρονη 
απορρόφηση και προστασία από 
διάβρωση και εγκοπές περιμετρικά 
για μέγιστη ευλυγισία  και μαλακή 
έξοδο που συνδέεται απευθείας με 
ουροσυλλέκτη.  

TE
MA
XIO 120 

13
% 735,60 € 831,23   

9
4 1785 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-55 ΜΜ  

Σάκος αυτοκόλλητος 
ουρητηροστομίας με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα 
κολλητικού 55χιλ. διαφανής ή 
αδιαφανής με κολλητικό 2 υλικών σε 
σπειροειδή διάταξη σε ελλειπτικό 
σχήμα για ταυτόχρονη απορρόφηση 
και προστασία από διάβρωση με 
μαλακή έξοδο που συνδέεται 
απευθείας με ουροσυλλέκτη.   

TE
MA
XIO 480 

13
% 3.278,40 € 3.704,59   

9
5 9385 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 12-75 mm  ΜΕ 
VELCRO 

Σάκος αυτοκόλλητος ειλεοστομίας, 
αδιαφανής, με ενσωματωμένο οβάλ 
κολλητικό 2 στρωμάτων για 
ταυτόχρονη απορρόφηση και 
προστασία από διάβρωση και 
εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία  με φίλτρο διαφυγής 
αερίων στην κορυφή του. Να 
διαθέτει μαλακό, υποαλλεργικό, 
αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις 2 
πλευρές, κρυβόμενη έξοδο που 
κλείνει με velcro.  Να διαθέτει 
παράθυρο επιθεώρησης που 
επιτρέπει την οπτική επαφή με το 
στόμιο. Με προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα κολλητικού από 10 έως 76 
χιλ. 

TE
MA
XIO 720 

13
% 3.650,40 € 4.124,95   
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9
6 1759 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 10-76 mm 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 

Σάκος αυτοκόλλητος κολοστομίας 
κλειστός, αδιαφανής, με 
ενσωματωμένο οβάλ κολλητικό δύο 
στρωμάτων  για ταυτόχρονη 
απορρόφηση για προστασία από 
διάβρωση και εγκοπές περιμετρικά 
για μέγιστη ευλυγισία  με φίλτρο 
διαφυγής αερίων στην κορυφή του. 
Να διαθέτει παράθυρο επιθεώρησης 
που επιτρέπει την οπτική επαφή με 
το στόμιο. Με προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα κολλητικού 10 εώς 76 χιλ.  

TE
MA
XIO 720 

13
% 2.131,20 € 2.408,26   

9
7 893 ΒΑΣΗ ΣΤΟΜΙΑΣ 70 mm 

Βάση οβάλ επίπεδη 2 στρωμάτων για 
ταυτόχρονη απορρόφηση και 

προστασία από διάβρωση ,εύκαμπτη 
με δερμοπροστατευτικό υλικό για 

ασφάλεια, ανακούφιση και 
προστασία του δέρματος,  με 

εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία  με ή χωρίς υποδοχείς 

ζώνης, με δακτύλιο 70 χιλ. και 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα.  

TE
MA
XIO 50 

13
% 317,50 € 358,78   

9
8 894 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70 mm 
2ΤΕΜ 

Σάκος συστήματος 2 τεμαχίων 
κολοστομίας κλειστός, με μαλακό, 
υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό μπεζ 
κάλυμμα και στις 2 πλευρές, με 
φίλτρο διαφυγής αερίων στην 

κορυφή του , να διαθέτει παράθυρο 
επιθεώρησης που επιτρέπει την 
οπτική επαφή με το στόμιο και 
δακτύλιο 70 χιλ. με κούμπωμα 

ασφαλείας που τον στερεώνει στη 
βάση χωρίς να ασκείται πίεση στην 

κοιλιακή χώρα, συμβατός με την 
βάση  70 χιλ. του κωδικού 0893. 

TE
MA
XIO 1230 

13
% 3.960,60 € 4.475,48   

9
9 1629 

ΣΑΚΟΣ ΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
100-115 MM 

Μετεγχειρητικός σάκος στομίας 
αυτοκόλλητος, διαφανής, με 
ενσωματωμένο οβάλ κολλητικό δύο 
στρωμάτων  με εγκοπές περιμετρικά 
για μέγιστη ευλυγισία  και μαλακή 
έξοδο που συνδέεται απευθείας με 
ουροσυλλέκτη,  με υπολλεργικό, 
αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις 
δύο πλευρές. Να διαθέτει 
αποσπώμενο παράθυρο με άνοιγμα 
τουλάχιστον 10 cm και με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα 
κολλητικού  από 10 εώς 100/115 χιλ.   

TE
MA
XIO 30 

13
% 328,50 € 371,21   

1
0
0 1629 

ΣΑΚΟΣ ΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
100-115 MM (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΑΥΛΟ BARCODE) 

Μετεγχειρητικός σάκος στομίας 
αυτοκόλλητος, διαφανής, με 
ενσωματωμένο οβάλ κολλητικό δύο 
στρωμάτων  με εγκοπές περιμετρικά 
για μέγιστη ευλυγισία  και μαλακή 
έξοδο που συνδέεται απευθείας με 
ουροσυλλέκτη,  με υπολλεργικό, 
αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις 
δύο πλευρές. Να διαθέτει 
αποσπώμενο παράθυρο με άνοιγμα 
τουλάχιστον 10 cm και με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα 
κολλητικού  από 10 εώς 100/115 χιλ.   

TE
MA
XIO 300 

13
% 3.285,00 € 3.712,05   

1
0
1 1785 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-55 ΜΜ 
(ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΛΟ BARCODE) 

Σάκος αυτοκόλλητος 
ουρητηροστομίας με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα 
κολλητικού 55χιλ. διαφανής ή 
αδιαφανής με κολλητικό 2 υλικών σε 
σπειροειδή διάταξη σε ελλειπτικό 
σχήμα για ταυτόχρονη απορρόφηση 
και προστασία από διάβρωση με 
μαλακή έξοδο που συνδέεται 

TE
MA
XIO 730 

13
% 4.985,90 € 5.634,07   
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απευθείας με ουροσυλλέκτη.   

     

57929
7 

 

197.804,72 
€ 236.407,81   

 
 
Oι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για τα είδη με α/α 100 και 101 θα 
πρέπει να προσκοµίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχουν πάρει έγκριση από τον ΕΟΠΠΥ για 
χορήγηση των εν λόγω ειδών με άυλο barcode σύμφωνα με το ΦΕΚ. 715/Β΄/06-03-2020 (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 
121/634/30-01-2020). 
Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα είδη, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός ανά είδος για την 
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας για ένα έτος. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του 
δικαιώματος προαίρεσης ισχύει ο ίδιος πίνακας και για το δεύτερο έτος.   
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ   

 
Σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται: 
 

1. Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων της διακήρυξης σε μορφή αρχείου  pdf, 
το οποίο  αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 4497/2017. 
 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο  Συμβάσεων της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της 
υπηρεσίας eEΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Φύλλων Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς  
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ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ 
ΥΜΕΝΩΝ Πλαστικά 

αποστειρωμένα σε ατομική 
συσκευασία 

ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΡΗΞΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ 
Πλαστικά αποστειρωμένα σε ατομική 

συσκευασία 
TEM
AXIO 120       

2 69 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ TEST-PAP 
Βουρτσάκια πλαστικά για λήψη 
TEST-PAP από τον ενδοτράχηλο, 

μιας χρήσεως. 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ TEST-PAP Βουρτσάκια 
πλαστικά για λήψη TEST-PAP από τον 

ενδοτράχηλο, μιας χρήσεως. 
TEM
AXIO 400       

3 142 
ΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ TEST-PAP 

Χάρτινες, δύο θέσεων 
ΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΓΙΑ TEST-PAP Χάρτινες, δύο 

θέσεων 
TEM
AXIO 700       

4 267 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
LARGE Πλαστικά, 

αποστειρωμένα, ατραυματικά, 
μ.χ, με δυνατότητα βαθμιαίου 

ανοίγματος 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LARGE Πλαστικά, 
αποστειρωμένα, ατραυματικά, μ.χ, με 

δυνατότητα βαθμιαίου ανοίγματος 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 350       

5 2244 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
MEDIUM Πλαστικά, 

αποστειρωμένα, ατραυματικά, 
μ.χ, με δυνατότητα βαθμιαίου 

ανοίγματος 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ MEDIUM 
Πλαστικά, αποστειρωμένα, ατραυματικά, μ.χ, 

με δυνατότητα βαθμιαίου ανοίγματος 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 650       

6 2245 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ 
SMALL Πλαστικά, 

αποστειρωμένα, ατραυματικά, 
μ.χ, με δυνατότητα βαθμιαίου 

ανοίγματος 

ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ SMALL Πλαστικά, 
αποστειρωμένα, ατραυματικά, μ.χ, με 

δυνατότητα βαθμιαίου ανοίγματος 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 350       

7 290 ΟΜΦΑΛΙΚΑ CLIPS ΟΜΦΑΛΙΚΑ CLIPS 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 650       

8 320 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 

TEST-PAP ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TEST-PAP 

ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 6000       

9 321 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ 

ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 2500       

1
0 303 

 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΧΡΗΣ
Η ΚΟΛΠΙΚΟΥ 

ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ

ΑΧΙΟ 1.008       

1
1 100 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 2,7L ΠΕΡΙΠΟΥ  

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 
2,7L ΠΕΡΙΠΟΥ Από ανθεκτικό πλαστικό που 
να μπορεί να αποτεφρωθεί, αδιάτρητο από 
βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, με 

ειδικό καπάκι ασφαλείας με ειδικές εγκοπές 
για την ακίνδυνη απόρριψη βελονών, με οπή 

για την απόρριψη συρίγγων και αιχμηρών-
μολυσματικών αντικειμένων 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 900       

1
2 101 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4L ΠΕΡΙΠΟΥ  

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 
5,4L ΠΕΡΙΠΟΥ Από ανθεκτικό πλαστικό που 
να μπορεί να αποτεφρωθεί, αδιάτρητο από 
βελόνες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, με 

ειδικό καπάκι ασφαλείας με ειδικές εγκοπές 
για την ακίνδυνη απόρριψη βελονών, με οπή 

για την απόρριψη συρίγγων και αιχμηρών-
μολυσματικών αντικειμένων 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 3500       
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1
3 146 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
220Χ120cm. 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
220Χ120cm.Αδιάβροχα μονώνει και 

αντανακλά τη θερμότητα του σώματος ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 500       

1
4 0093 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ 120 Χ 
200 CM  Τριών στρωμάτων 

(βαμβακερό, αλουμίνιο, 
πλαστικό) 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ 120 Χ 200 CM  
Τριών στρωμάτων (βαμβακερό, αλουμίνιο, 
πλαστικό) για προστασία από υποθερμία, 
από μονωτικό υλικό, ακτινοδιαπερατό, μη 

αγώγιμο και αντιστατικό, με λαιμόκοψη. Για 
χρήση στα ΤΕΠ,  στα Χειρουργεία και στην 

ανάνηψη. 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 600       

1
5 1711 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 
ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ  Η ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.   να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη 
στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η 
ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο 

σώμα του ασθενή ακόμη και στην περίπτωση 
ενδεχόμενου σχισίματος. 2. στην εσωτερική 
τους επιφάνεια να φέρουν ειδική διάτρηση 

(οπές) για άμεση απόκριση στη μετάδοση της 
θερμότητας στο σώμα του ασθενή με 

ταυτόχρονη προστασία από τοπική 
υπερθέρμανση. (Η διάχυση του αέρα να 

γίνεται μέσω μικροπόρων στην εσωτερική 
τους επιφάνεια ώστε να μην δημιουργείται 
το φαινόμενο ανύψωσης της κουβέρτας). 3. 
να είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά 

ανθεκτικό μη υφασμένο υποαλλεργικό υλικό, 
latex free, εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό, με 
υφασμάτινη υφή σε ολόκληρη την επιφάνεια 

επαφής με το σώμα του ασθενή. 

    

      

4. να είναι εξολοκλήρου αδιάβροχες και 
υδροαπωθητικές. 5. να πληρούν το πρότυπο 
ασφαλείας 16 CFR 1610 αναφορικά με την 
ευφλεκτότητα των υλικών. 6. να διαθέτουν 

μια υποδοχή σε κάθε πλευρά για την 
εισαγωγή του αέρα εναλλακτικά. 7. να 
φέρουν ενσωματωμένες αυτοκόλλητες 

ταινίες για τη σταθεροποίησή τους στο σώμα 
του ασθενούς καθώς και ειδικές 

αποσπώμενες υφασμάτινες ταινίες ώστε να 
δένονται γύρω από τα χέρια του ασθενούς 
και να σταθεροποιούνται .  8. διάστασης 

195Χ75 εκ. ± 5 εκ. και βάρους περίπου 100 
γρ. 9. Η επάνω επιφάνεια της κουβέρτας να 
είναι από θερμοανακλαστικό υλικό, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και χωρίς την 

παροχή αέρα, καθώς και για αύξηση της 
απόδοσης με τη χρήση ζεστού αέρα μέσω της 
αντίστοιχης συσκευής 10. Να συνοδεύονται 

με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης 
θερμοκρασίας σε τροχήλατη βάση με φρένο. 
Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, 

αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών 
διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν 
τέσσερις τουλάχιστον επιλογές παροχής 

θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
32οC(± 2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). Με 

μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους 
αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν 

την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας 
θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να 

επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία 
εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή 

για όσο απαιτηθεί. 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

70 
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6 1710 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ 
ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΓΙΑ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΝΗΨΗ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη 
στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η 
ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο 

σώμα του ασθενή ακόμη και στην περίπτωση 
ενδεχόμενου σχισίματος. 2. στην εσωτερική 
τους επιφάνεια να φέρουν ειδική διάτρηση 

(οπές) για άμεση απόκριση στη μετάδοση της 
θερμότητας στο σώμα του ασθενή με 

ταυτόχρονη προστασία από τοπική 
υπερθέρμανση. (Η διάχυση του αέρα να 

γίνεται μέσω μικροπόρων στηνεσωτερική 
τους επιφάνεια ώστε να μην δημιουργείται 

το φαινόμενο ανύψωσης της κουβέρτας) 
3. να διαθέτουν άνοιγμα διάστασης 40Χ60 
εκ. περίπου για ελεύθερη πρόσβαση στο 

εγχειρητικό πεδίο 4. να είναι 
κατασκευασμένες από εξαιρετικά ανθεκτικό 

μη υφασμένο υποαλλεργικό υλικό, latex free, 
εξαιρετικά ελαφρύ και μαλακό, με 

υφασμάτινη υφή σε ολόκληρη την επιφάνεια 
επαφής με το σώμα του ασθενή. 5.   να είναι 

εξολοκλήρου αδιάβροχες και 
υδροαπωθητικές. 6. να πληρούν το πρότυπο 
ασφαλείας 16 CFR 1610 αναφορικά με την 

ευφλεκτότητα των υλικών.            

7.   να διαθέτουν μη θερμαινόμενη ειδική 
διαμόρφωση για την θερμοευαίσθητη 
περιοχή του κατώτερου τμήματος των 

ποδιών και των πελμάτων, ώστε να 
αποκλείεται κάθε πιθανότητα πρόκλησης 

εγκαυμάτων. 8.   να διαθέτουν 
αναδιπλούμενες προεκτάσεις στο άνω μέρος 
για σταθεροποίησή τους κάτω από το σώμα 

του ασθενούς. 9.   διάστασης 220Χ120 εκ. ± 5 
και βάρους 180 γρ. ± 10γρ. 10. Η επάνω 
επιφάνεια της κουβέρτας να είναι από 

θερμοανακλαστικό υλικό, ώστε να μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και χωρίς την παροχή 
αέρα, καθώς και για αύξηση της απόδοσης 

με τη χρήση ζεστού αέρα μέσω της 
αντίστοιχης συσκευής  11. Να συνοδεύονται 

με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης 
θερμοκρασίας σε τροχήλατη βάση με φρένο. 
Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, 

αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών 
διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν 
τέσσερις τουλάχιστον επιλογές παροχής 

θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
32οC(± 2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). Με 

μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους 
αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν 

την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας 
θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να 

επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία 
εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή 

για όσο απαιτηθεί. 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

70 

      

1
7 295 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος S  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ Μέγεθος S – διαστάσεις 
11 Χ 4,5 cm Με ενσωματωμένους ιμάντες 

ασφαλείας (χράτς), ο εσωτερικός πυρήνας θα 
πρέπει να είναι σχετικά σκληρός και 

άκαμπτος ώστε να αντισταθμίζεται από την 
ασκούμενη δύναμη του εκάστοτε ασθενή 

(βρέφη, παιδιά, έφηβοι κ.λ.π.), με 
υποαλλεργική – ατραυματική επιφάνεια, 
εξωτερική χωρίς latex  S – διαστάσεις 11 Χ 

4,5 cm 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 70       

1
8 275 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος M  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ Μέγεθος M – διαστάσεις 

14 Χ 7 cm Με ενσωματωμένους ιμάντες 
ασφαλείας (χράτς), ο εσωτερικός πυρήνας θα 

πρέπει να είναι σχετικά σκληρός και 
άκαμπτος ώστε να αντισταθμίζεται από την 
ασκούμενη δύναμη του εκάστοτε ασθενή 

(βρέφη, παιδιά, έφηβοι κ.λ.π.), με 
υποαλλεργική – ατραυματική επιφάνεια, 

εξωτερική χωρίς latex  M – διαστάσεις 14 Χ 7 
cm 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 350       



 

Σελίδα 60 

1
9 274 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ 

Μέγεθος L  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΕΩΣ Μέγεθος L – διαστάσεις 
23 Χ 9,5 cm Με ενσωματωμένους ιμάντες 

ασφαλείας (χράτς), ο εσωτερικός πυρήνας θα 
πρέπει να είναι σχετικά σκληρός και 

άκαμπτος ώστε να αντισταθμίζεται από την 
ασκούμενη δύναμη του εκάστοτε ασθενή 

(βρέφη, παιδιά, έφηβοι κ.λ.π.), με 
υποαλλεργική – ατραυματική επιφάνεια, 
εξωτερική χωρίς latex  L – διαστάσεις 23 Χ 

9,5 cm 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 30       

2
0 2588 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ M  
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

100 
      

2
1 2589 

ΚΟΛΑΡΟ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ  ΝΟΥΜΕΡΟ L 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

100 
      

2
2 1809 

ΚΟΛΑΡΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
NEC LOCK 

ΚΟΛΑΡΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ NEC LOCK 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 10       

2
3 1851 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ 
ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 2 ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ 6 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 
2 ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΥΤ

ΙΑ 20       

2
4 279 

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Από 
συμπιεστό χαρτί ώστε να αντέχει 

ως ένα βαθμό υγρά 
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Από συμπιεστό χαρτί 

ώστε να αντέχει ως ένα βαθμό υγρά 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 90000       

2
5 2027 

ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ Μ.Χ. 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΕ 

ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΟΔΟ  

Αυτοκόλλητοι εξωτερικοί καθετήρες από PSX 
σιλικόνη με σπιράλ έξοδο, με ειδικό 

σχεδιασμό για να μην ανακόπτεται η ροή των 
ούρων και να αποτρέποντια οι διαρροές 

επιτυγχάνοντας καθαρή και ασφαλή 
εφαρμογή 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 25       

2
6 0354 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΟΤΗΡΑΚΙ 
200ml ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 

ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Να είναι αποστειρωμένο σε ατομική 
συσκευασία, να αναγραφεται ευκρινώς η 
ημερομηνία λήξης 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 8000       

2
7 0296 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΟΧΕΙΑ 24 
ΩΡΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΟΧΕΙΑ 24 ΩΡΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ 

ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Με καπάκι 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 1000       

2
8 0476 

ΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 600       

2
9 529 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥ
ΡΩΝ UROFIX 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ UROFIX ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 350       

3
0 354 

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Αποστειρωμένα, 20cc  

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Αποστειρωμένα, 20cc  με καπάκι ασφαλείας 

για να μην παρατηρούνται διαρροές  
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 8500       

3
1 338 

ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 70000       

3
2 341 

ΠΩΜΑΤΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ(3 WΑΥ) Με 
κούμπωμα ασφαλείας 

ΠΩΜΑΤΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ(3 WΑΥ) Με κούμπωμα 
ασφαλείας 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 50000       

3
3 342 

ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΩΝ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 700       

3
4 729 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΖΕΛ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΖΕΛ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 3000       

3
5 445 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 50 CM Χ 
50Μ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 50 CM Χ 50Μ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 7000       

3
6 444 

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90x180cm 
ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 90x180cm 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 60000       

3
7 474 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 

TEM
AXIO 35000       

3
8 479 

ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 
ΞΥΛΙΝΟΙ 15cm ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ 15cm ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 30000       

3
9 478 ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3 ΔΡΟΜΩΝ (3WAY) 

ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ 3 ΔΡΟΜΩΝ (3WAY) Με luer 
lock, χαμηλής πίεσης για σύνδεση με 
φλεβοκαθετήρα και ορό για έγχυση 2 

φαρμάκων, να διαθέτουν 2 θηλυκά και 1 
αρσενικό, διάφανο υλικό, όχι latex  

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 50000       

4
0 9840 

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 7cm ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣ
ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3WAY ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑ
ΣΗ 7cm ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 70       

4
1 482 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 4Χ4 
CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 4Χ4 CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

100 
      

4
2 2000 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ  
10Χ10 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ  10Χ10 CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

100 
      



 

Σελίδα 61 

4
3 481 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
7Χ7CM  ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 7Χ7CM  
ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

200 
      

4
4 399 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 4Χ4Χ4 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 
4Χ4Χ4 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

100 

      

4
5 402 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 7Χ7Χ7 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ Υ 
7Χ7Χ7 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

200 

      

4
6 486 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 150CM 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 150CM ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 1500       

4
7 391 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 60CM 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΡΡΟΥ 60CM ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Σύνδεση luer lock διάφανο υλικό  

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 12000       

4
8 84 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 
Άθραυστο πλαστικό μίας χρήσης με 3 

διαφανείς αεροθαλάμους, τρεις 
διαφορετικές αποχρώσεις, με ροές 600-900-

1200 cc/ δευτερόλεπτο 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 220       

4
9 439 ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,5ΜΜ ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,5ΜΜ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 12000       

5
0 448 ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4ΜΜ ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4ΜΜ 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 2500       

5
1 9818 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 5 M
M 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 5 MM ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

5 
      

5
2 9819 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 6 M
M 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 6 MM ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

5 
      

5
3 9820 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 7 M
M 

ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ INOX 7 MM ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

5 
      

5
4 9646 

ΣΚΟΥΦΟΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΚΟΥΦΟΙ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ Α
ΣΘΕΝΩΝ ΤΕΜ

ΑΧΙΟ 55       

5
5 212 

ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ Ν.22*22 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ Ν.22*22 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 11000       

5
6 613 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σ 

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΜΕΤ
ΡΑ 70       

5
7 304 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ 
ΚΛΙΠ 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 150       

5
8 9859 

ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟ 2% ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΤΥΛΟ 2% 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 200       

5
9 300 

ΠΑΡΑΦΙΛΜΣ ΡΟΛΛΟΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜΣ ΡΟΛΛΟΙ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 50       

6
0 312 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PASTEUR 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 12000       

6
1 305 

ΡΥΓΧΗ TIPS ΚΙΤΡΙΝΑ ΡΥΓΧΗ TIPS ΚΙΤΡΙΝΑ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 12000       

6
2 713 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ INOX 
Νο 8 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ INOX Νο 8 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

3 
      

6
3 714 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΙΝΟΧ 
Νο 10 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΙΝΟΧ Νο 10 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

3 
      

6
4 712 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΝΟΥ
ΜΕΡΟ 6 INOX 

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 INO
X 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

3 
      

6
5 302 

ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ ΠΙΠΕΤΩΝ ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ ΠΙΠΕΤΩΝ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 

6000 
      

6
6 288 

ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 
Αδιάβροχοι 

ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Αδιάβροχοι, 
ανθεκτικοί, με PVC εσωτερικά, 

πλαστικοποιημένο ναυλόπανο διαστάσεων 
περίπου 2,10*90 cm με τρεις ιμάντες και 

χειρολαβές και ετικέτα αναγραφής στοιχείων 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 1000       

6
7 1217 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x9

0x20cm 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧ
Ο. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x90x20cm ΤΕΜ

ΑΧΙΟ 4000       

6
8 9255 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ε
ΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝ
Ο ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΡΡΟΦ

ΗΣΗ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 100       

6
9 2551 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ-
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ Λ
ΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 92CM X 10
0CM ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ

Υ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ-
ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ Ν

ΟΣΗΜΑΤΑ 92CM X 100CM ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛ
ΥΣΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.Να διαλύονται όταν 

έρθουν σε επαφή με το νερό περίπου 
διαστάσεων 90*100 cm  

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 20000       

7
0 498 

ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ/INDICATO
R PAPER BLUE ΤΗΣ MERCK 

ΧΑΡΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ/INDICATOR PAPER BL
UE ΤΗΣ MERCK ΤΕΜ

ΑΧΙΟ 10       

7
1 2740 

ΧΗΜΙΚΑ  ΑΙΘΕΡΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΟΣ  50
0ML 

ΧΗΜΙΚΑ  ΑΙΘΕΡΑΣ ΑΙΘΥΛΙΚΟΣ  500ML 
ΦΙΑΛ
ΕΣ 30       

7
2 2741 

ΧΗΜΙΚΑ FORMOL LIQUIDE 40% 1
LIT 

ΧΗΜΙΚΑ FORMOL LIQUIDE 40% 1LIT 
ΛΙΤΡ
Α 7       



 

Σελίδα 62 

7
3 2737 

ΧΗΜΙΚΑ HYDROGEN PEROXIDE -
 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 1

LIT 

ΧΗΜΙΚΑ HYDROGEN PEROXIDE -
 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 1LIT ΛΙΤΡ

Α 130       

7
4 2830 

ΧΗΜΙΚΑ ΑΚΕΤΟΝΗ 1L ΧΗΜΙΚΑ ΑΚΕΤΟΝΗ 1L 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 12       

7
5 2831 

ΧΗΜΙΚΑ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 1Κ ΧΗΜΙΚΑ ΒΑΖΕΛΙΝΗ 1Κ 
ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 9       

7
6 3147 

ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96% VOL ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96% VOL ΛΙΤΡ
Ο 3000       

7
7 92376 

ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΡΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΙΝΘΟΛΗ. 

ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΜΑΛΑΞΗ ΜΕ ΑΡΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΙΝΘΟΛΗ. 

ΤΕΜ
ΑΧΙΑ 20       

7
8 2581 

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ Τύπου 

pleuracan 

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ Τύπου pleuracan, 

αποστειρωμένοι, μίας χρήσεως, για 
παροχέτευση πλευριτικού υγρού, το σετ να 
περιλαμβάνει καθετήρα από ειδικό υλικό 

PVC ελεύθυερο πυρετογόνων αντιαλλεργικό, 
σωλήνα μαλακό 40cm υποδιαιρέσεις ανά 1 

cm, συνδετικό για δημιουργία κενού, 
διαδερμική βελόνα εξωτερικής διαμέτρου ως 

3,5 cm μέσα πό την οποία να διέρχεται ο 
σωλήνας παροχέτευσης, σάκο συλλογής, 

σύριγγα 60ml,  στρόφυγγα 2 way  με στεγανό 
κλείσιμο συνδετικών  

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 80       

7
9 729 

ΣΑΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PAD ΓΙΑ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΩΣ 
500 ml. 

ΣΑΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PAD ΓΙΑ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΩΣ 500 ml. ΤΕΜ

ΑΧΙΟ 2.300       

8
0 0292 

Μπλούζες μιας χρήσης 
εξεταστικές μη αποστειρωμένες. 

Μπλούζες μιας χρήσης εξεταστικές μη 
αποστειρωμένες. Εξεταστικές μη 
αποστειρωμένες, με λαστιχάκια στα μανίκια 
αεροπερατές, αδιάβροχες με ασφαλές 
δέσιμο Πυκνής ύφανσης  και σε όλα τα 
μεγέθη.( L,XL,XXL). 

ΤΕΜ
ΑΧΙΟ 20000       

8
1 335 

ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣΘΕΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΜΕ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΛΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΜΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
TEM
AXIO 14000       

8
2 92515 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 
ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ 
ΓΛΥΚΟΛΗ(PEG) ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΤΡΙΛΥΣΙΝΗΣ 5Χ10CM  

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ(PEG) ΜΕ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΛΥΣΙΝΗΣ 5Χ10CM  

TEM
AXIO 15       

8
3 92374 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ SPIRAL BIPAP ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ SPIRAL BIPAP 
TEM
AXIO 2       

8
4 92373 

ΜΑΣΚΕΣ BIPAP FULL FACE 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΣΗ. 
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΜΕΘ. 

ΜΑΣΚΕΣ BIPAP FULL FACE ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ 
ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΘ. Με ρυθμιζόμενο 
στύριγμα μετώπου με μαξιλάρι σιλικόν ης με 
αμφίπλευρο σύστημα εκπνοής, με 
κεφαλοδέτες και κλιπ κεφαλής για άριστη 
εφαρμογη για όλα τα μεγέθη προσώπου 
αθόρυβη και ασφαλή λειτουργία  

TEM
AXIO 3       

8
5 92368 

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 
ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ  

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ 
ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ Διάφανο ελεφρύ πλαστικό 

υλικό, για όλα τα μεγέθη προσώπου με 
επιρίνιο έλασμα, ασκό χωρητικότητας 100 cc, 

βαλβίδα μη επανεισνοής, πλάγιες οπές 
εκπνοής χωρίς latex 

TEM
AXIO 5000       

8
6 92434 

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ) 

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ) 
TEM
AXIO 150       

8
7 92433 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 
TEM
AXIO 150       

8
8 92689 

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΟΥΜΠΩΜΑ 

TEM
AXIO 150       



 

Σελίδα 63 

8
9 753 Πάστα φροντίδας στομίας  

Υδροστατική πάστα φροντίδας στομίας για 
την κάλυψη ατελειών ή ανωμαλιών του 

δέρματος σε μορφή πάστας σε σε ατομικό 
σωληνάριο 50-80 γρ. που κλείνει σε 

περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί όλη η 
ποσότητα. 

TEM
AXIO 52       

9
0 833 

Καθαριστικό υπολειμμάτων 
κόλλας από σάκους στομίας 

Καθαριστικό δέρματος που  να περιέχει 
καταπραϋντικές και ενυδατικές ουσίες για 
τον καθαρισμό του δέρματος  γύρω από τη 
στομία σε μπουκάλι 150-180ml. 

TEM
AXIO 95       

9
1 1135 ΒΑΣΗ ΣΤΟΜΙΑΣ  60 mm 

Βάση οβάλ επίπεδη 2 στρωμάτων για 
ταυτόχρονη απορρόφηση και προστασία από 
διάβρωση ,εύκαμπτη με 
δερμοπροστατευτικό υλικό για ασφάλεια, 
ανακούφιση και προστασία του δέρματος,  
με εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία,  με ή χωρίς υποδοχείς ζώνης, με 
δακτύλιο 60 χιλ. και προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα . 

TEM
AXIO 120       

9
2 1585 

Σάκος κoλοστομίας 60 mm 2 
τεμαχίων  

Σάκος συστήματος 2 τεμαχίων κολοστομίας 
κλειστός, με μαλακό, υποαλλεργικό, 
αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις 2 
πλευρές, με φίλτρο διαφυγής αερίων στην 
κορυφή του , να διαθέτει παράθυρο 
επιθεώρησης που επιτρέπει την οπτική 
επαφή με το στόμιο και δακτύλιο 60 χιλ με 
κούμπωμα ασφαλείας που τον στερεώνει 
στη βάση χωρίς να ασκείται πίεση στην 
κοιλιακή χώρα, συμβατός με την βάση 60 χιλ. 
του κωδικού 1135. 

TEM
AXIO 720       

9
3 818 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-76 ΜΜ  

Σάκος αυτοκόλλητος ουρητηροστομίας με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 10-76 
χιλ. διαφανής ή αδιαφανής με κολλητικό 2 
στρωμάτων για ταυτόχρονη απορρόφηση και 
προστασία από διάβρωση και εγκοπές 
περιμετρικά για μέγιστη ευλυγισία  και 
μαλακή έξοδο που συνδέεται απευθείας με 
ουροσυλλέκτη.  

TEM
AXIO 120       

9
4 1785 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-55 ΜΜ  

Σάκος αυτοκόλλητος ουρητηροστομίας με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 55χιλ. 
διαφανής ή αδιαφανής με κολλητικό 2 
υλικών σε σπειροειδή διάταξη σε ελλειπτικό 
σχήμα για ταυτόχρονη απορρόφηση και 
προστασία από διάβρωση με μαλακή έξοδο 
που συνδέεται απευθείας με ουροσυλλέκτη.   

TEM
AXIO 480       

9
5 9385 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 12-75 mm  ΜΕ 
VELCRO 

Σάκος αυτοκόλλητος ειλεοστομίας, 
αδιαφανής, με ενσωματωμένο οβάλ 
κολλητικό 2 στρωμάτων για ταυτόχρονη 
απορρόφηση και προστασία από διάβρωση 
και εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία  με φίλτρο διαφυγής αερίων στην 
κορυφή του. Να διαθέτει μαλακό, 
υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα 
και στις 2 πλευρές, κρυβόμενη έξοδο που 
κλείνει με velcro.  Να διαθέτει παράθυρο 
επιθεώρησης που επιτρέπει την οπτική 
επαφή με το στόμιο. Με προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα κολλητικού από 10 έως 76 χιλ. 

TEM
AXIO 720       

9
6 1759 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 10-76 mm 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 

Σάκος αυτοκόλλητος κολοστομίας κλειστός, 
αδιαφανής, με ενσωματωμένο οβάλ 
κολλητικό δύο στρωμάτων  για ταυτόχρονη 
απορρόφηση για προστασία από διάβρωση 
και εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία  με φίλτρο διαφυγής αερίων στην 
κορυφή του. Να διαθέτει παράθυρο 
επιθεώρησης που επιτρέπει την οπτική 
επαφή με το στόμιο. Με προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα κολλητικού 10 εώς 76 χιλ.  TEM

AXIO 720       
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9
7 893 ΒΑΣΗ ΣΤΟΜΙΑΣ 70 mm 

Βάση οβάλ επίπεδη 2 στρωμάτων για 
ταυτόχρονη απορρόφηση και προστασία από 

διάβρωση ,εύκαμπτη με 
δερμοπροστατευτικό υλικό για ασφάλεια, 
ανακούφιση και προστασία του δέρματος,  

με εγκοπές περιμετρικά για μέγιστη 
ευλυγισία  με ή χωρίς υποδοχείς ζώνης, με 

δακτύλιο 70 χιλ. και προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα.  

TEM
AXIO 50       

9
8 894 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70 mm 
2ΤΕΜ 

Σάκος συστήματος 2 τεμαχίων κολοστομίας 
κλειστός, με μαλακό, υποαλλεργικό, 

αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις 2 
πλευρές, με φίλτρο διαφυγής αερίων στην 

κορυφή του , να διαθέτει παράθυρο 
επιθεώρησης που επιτρέπει την οπτική 

επαφή με το στόμιο και δακτύλιο 70 χιλ. με 
κούμπωμα ασφαλείας που τον στερεώνει 

στη βάση χωρίς να ασκείται πίεση στην 
κοιλιακή χώρα, συμβατός με την βάση  70 

χιλ. του κωδικού 0893. TEM
AXIO 1230       

9
9 1629 

ΣΑΚΟΣ ΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
100-115 MM 

Μετεγχειρητικός σάκος στομίας 
αυτοκόλλητος, διαφανής, με ενσωματωμένο 
οβάλ κολλητικό δύο στρωμάτων  με εγκοπές 
περιμετρικά για μέγιστη ευλυγισία  και 
μαλακή έξοδο που συνδέεται απευθείας με 
ουροσυλλέκτη,  με υπολλεργικό, 
αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις δύο 
πλευρές. Να διαθέτει αποσπώμενο 
παράθυρο με άνοιγμα τουλάχιστον 10 cm και 
με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού  
από 10 εώς 100/115 χιλ.   TEM

AXIO 30       

1
0
0 1629 

ΣΑΚΟΣ ΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
100-115 MM (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ 
ΑΥΛΟ BARCODE) 

Μετεγχειρητικός σάκος στομίας 
αυτοκόλλητος, διαφανής, με ενσωματωμένο 
οβάλ κολλητικό δύο στρωμάτων  με εγκοπές 
περιμετρικά για μέγιστη ευλυγισία  και 
μαλακή έξοδο που συνδέεται απευθείας με 
ουροσυλλέκτη,  με υπολλεργικό, 
αντιιδρωτικό μπεζ κάλυμμα και στις δύο 
πλευρές. Να διαθέτει αποσπώμενο 
παράθυρο με άνοιγμα τουλάχιστον 10 cm και 
με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού  
από 10 εώς 100/115 χιλ.   TEM

AXIO 300       

1
0
1 1785 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-55 ΜΜ 
(ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΛΟ 
BARCODE) 

Σάκος αυτοκόλλητος ουρητηροστομίας με 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 55χιλ. 
διαφανής ή αδιαφανής με κολλητικό 2 
υλικών σε σπειροειδή διάταξη σε ελλειπτικό 
σχήμα για ταυτόχρονη απορρόφηση και 
προστασία από διάβρωση με μαλακή έξοδο 
που συνδέεται απευθείας με ουροσυλλέκτη.   

TEM
AXIO 730       

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Επί ποινή αποκλεισμού: 
να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς 
ειδικούς όρους, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος ΙΙI. Τονίζεται ότι είναι 
υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που 
ζητούνται.  
 
Στις Στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ » και «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές 
που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» σημειώνεται η απάντηση του 
Οικονομικού Φορέα όπου θα προσδιορίζεται η χωρητικότητα της συσκευασίας σύμφωνα με την ζητούμενη μονάδα 
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μέτρησης  ώστε να  προκύπτει επακριβώς εάν η ζητούμενη ποσότητα μπορεί να καλυφθεί, θα απορρίπτεται. Επίσης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στην χωρητικότητα της συσκευασίας σε σχέση 
με την ζητούμενη ποσότητα ανά έτος, θα πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους αν μπορούν να προσαρμόσουν 
τις συσκευασίες τους ώστε να εξαλειφθεί η διαφορά. 
 
Στη στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του 
Οικονομικού Φορέα που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή ή ο ειδικός όρος πληρούται ή όχι από 
την Προσφορά και αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους. 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΑΠΑΝΤΗΣΗ», 
για έστω και έναν από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον 
σχετικό όρο.  
 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα 
περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια , ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., ή έγγραφες 
βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. 
Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με  απλή κατάφαση ή επεξήγηση 
δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 
Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως 
απαράδεκτης με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 
 
Συγκεκριμένα,  στο φύλλο συμμόρφωσης, που αφορά στις  τεχνικές  προδιαγραφές, οι  παραπομπές  θα πρέπει να 
γίνονται στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή σε επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, 
για ό,τι δεν αναγράφεται στα prospectus. 
 
Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς ειδικούς όρους της διακήρυξης 
χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα 
αποκλείονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
Α/
Α   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ 
ΣΧΟΛΙΑ-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΥΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΠΕΡΙΓΡ

ΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡ
ΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟ
ΣΟ
ΣΤ
Ο 

ΦΠ
Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ
ΑΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Α/Α 
ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΤΗΡΙΟ

Υ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΤΗ

ΡΙΟΥ 

                   

 

Προσφορά που δεν προσδιορίζει την χωρητικότητα της συσκευασίας σύμφωνα με την ζητούμενη 
μονάδα μέτρησης ώστε να προκύπτει επακριβώς η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα απορρίπτεται.  

Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση των ειδών για το Νοσοκομείο με ευθύνη και 
μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του  Νοσοκομείου. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία 
θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από 
οποιαδήποτε αιτία.   

Δικαίωμα προαίρεσης  (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για ένα έτος , με μονομερή δήλωσή της  
(απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης.  
 

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά που θα δοθεί θα αφορά τόσο το πρώτο έτος της σύμβασης 
που θα προκύψει όσο και το δεύτερο έτος (σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 
για το δεύτερο έτος) για την συνολική προκηρυχθείσα ετήσια ποσότητα άνα είδος.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
………………..ευρώ και ολογράφως………………………..υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/……….., 
για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………….», σύμφωνα με την υπ' αρ.  …/……… 
διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
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4.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)……………………..δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο 
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού 
γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της (εταιρείας)…………………………………ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ……….../……../……….. οπότε και θα 
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την 
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………….. και ολογράφως ………………………….. υπέρ της εταιρείας …………………………ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………………..β)………………………… ατομικά και για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ………………………………… 
σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/………… με αντικείμενο το Έργο : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………..», σύμφωνα με την υπ' αρ. ……./………. διακήρυξη σας ΣΥΜΒΑΣΗ : 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται 
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της (εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση 
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ 
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Σχέδιο Σύμβασης   

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Συμβατικού Ποσού ………………… €    (με ΦΠΑ) 

 

( Σελίδες ……..) 

                                        

Αριθμός :                                         

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) :                                            

Ανάδοχος  :                              

Είδος  :                          

Υπηρεσία  :    Γενικό Νοσοκομείο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

  Σήμερα την …………………….., ημέρα της εβδομάδας ……………………., στο Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, οι 
υπογεγραμμένοι αφ’ ενός ο κ. ………………, Διοικητής του Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , κάτοικος ………που εκπροσωπεί 
το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  με βάση τις κείμενες διατάξεις, και αφ’ ετέρου και η εταιρία  
………………………… με έδρα τ…………….., Α.Φ.Μ. ……………………., Δ.Ο.Υ……………., Τηλ. εταιρείας …………………… 
και Fax ………………………. με εκπρόσωπο της τον κ. ………………………… αφ΄ ετέρου, συμφώνησαν και 
συναποδεχθήκαν τα κάτωθι :  

             Με βάση τους όρους της Δ/ξης  ……., η οποία διενεργήθηκε την ……………, διεθνής δημόσιος 
διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την προμήθεια 
…………………………………………………………………...  

            Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 
…../…..-…-….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, η οποία εξεδόθηκε βάσει του 
από ……….. πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού, , εντός των ορίων της προϋπολογισθείσας αξίας στο 
όνομα της εταιρείας …………….. αντί της συνολικής τιμής …………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

          Ύστερα από αυτά, ο Διοικητής του Νοσοκομείου  με την παραπάνω ιδιότητα του αναθέτει στην 
ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής ¨ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ¨ και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με 
τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

  

   

 ΑΡΘΡΟ 1  :     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   

         Είναι η Προμήθεια ……………………………………………………..  για τις ανάγκες του Γ.Ν.  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2  :   ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΑΞΙΑ  

   

Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω:  
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Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση του 
…………………………………………………………………….. για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, με ευθύνη και 
μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Είναι ευνόητο 
ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης και 
δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.   

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Το προς προμήθεια υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προσφορές  που κατατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………………….. Προσφορά της προμηθεύτριας 
σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές βάση των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της υπ΄αρ. 
Δ/ξης ……, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

Για ότι δεν αναφέρεται ισχύουν τα όσα αναφέρονται τόσο στους όρους της διακήρυξης τους οποίους 
αποδέχεται ο ανάδοχος όσο και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………….. προσφορά του για τη συμμετοχή του 
στον υπ’ αριθμ. …………. διαγωνισμό και η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
σύμβασης.  

   

ΑΡΘΡΟ 4  :   ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Α. Παράδοση     

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη στο Γ.Ν. Κομοτηνής τμηματικά, σε χρόνο που 
θα ορίζεται στη σύμβαση. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους-ειδών στο χώρο εγκατάστασής-
αποθήκευσης  στο Νοσοκομείο, πραγματοποιείται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και καθορίζεται 
από την αποθήκη διαχείρισης υλικών ανάλογα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα αποθήκευσης από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους- ειδών δύναται να γίνει - 
γίνουν τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δυνατότητα αποθήκευσής τους. Η παράδοση των ειδών 
θα γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστημα επτά (7) εργάσιμων ημερών, μετά από έγγραφη 
παραγγελία, στις αποθήκες του Νοσοκομείου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

A/

A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : 

 

  ……….. ………. 
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον …………………………….. ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 
της οποίας προσκομίστηκε. 

  

   

B. Παραλαβή  

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε  με το  ν. 4497/2017  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα  άρθρα 208 και 209 του ως άνω νόμου.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ ΄έφεση εξέτασης. 

  Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  :  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά για το κάθε συμβατικό  είδος το οποίο 
παραδίδεται και παραλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1 και 6.2 , καταβάλλοντας το 100% της 
συμβατικής αξίας του, μετά το προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).   

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της αξίας 
της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 
Ν.4412/16)   

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθμ………………….. εγγυητική επιστολή της ………….. ποσού …………… €  , 
για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα 
επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας 
συμβάσεως.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης των, το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και …………….. 



 

Σελίδα 73 

 

ΑΡΘΡΟ  8:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, την 
απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 
22) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 
133/ν.4412/2016), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1  της διακήρυξης  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

   

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας [Ειδικοί όροι 
Εκτέλεσης Σύμβασης] 

Στον προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης και στον Ν. 
4412/2016.  

 

   ΑΡΘΡΟ 11. EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή σε τρίτους απαγορεύεται. 

 

      ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Ο Προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ   

          Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», σε συνδυασμό με τους όρους της Δ/ξης ……, της υπ’ αριθμ. 
……/………….. κατακυρωτικής  απόφασης του Δ.Σ του  Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.    και της προσφοράς της εταιρείας. 
     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
 
 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ 
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