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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
       ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α 

 

Ταχ. Διεύθυνση:  Χώρα Νάξου                           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΤΚ:                          84300                                                                    

Τμήμα:                  Οικονομικού                                                            

Πληροφορίες:      Κοντοπούλου Δέσποινα  

 Τηλέφωνο:           22853-60595        

 

 Νάξος, 18/10/2021 
Αρ. πρωτοκόλλου: 8186                                                                                             

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2Δ/2021 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  148.285,16€ 
ΦΠΑ  13%, 24%  :   34.561,14 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 182.846,31 € 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Ανοικτός Hηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας με κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.  
 

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 136293 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997558878 

Ταχυδρομική διεύθυνση Χώρα Νάξου 

Πόλη Νάξος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 84300 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL422 

Τηλέφωνο +30 2285360595 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@naxoshospital.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κοντοπούλου Δέσποινα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.naxoshospital.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

 Το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση στον 

Υποτομέα ΟΚΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Εφαρμοστέο  δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 

διαδίκτυο (URL): http://www.naxoshospital.gr/ 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

διαγωνισμός άνω των ορίων).  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 1311  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

του  οικονομικού έτους 2021, με σχετική πρόβλεψη για πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους  2022 και του έτους 2023, ως εξής: 

 

ΚΑΕ Ποσό 2021 Ποσό 2022 Ποσό 2023 Συνολικό ποσό 

1311 15.237,19€ 91.423,16€ 76.185,96€ 182.846,31 € 

 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 225/2021 (ΑΔΑΜ.:21REQ008993113, 

ΑΔΑ.:62ΕΝ469Η2Ο-ΕΜ6)), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 

έτος 2021, 2022 και 2023  και έλαβε α/α 274 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγειονομικού, αναλώσιμου και μικροβιολογικού υλικού για 

την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.  

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι τμήματα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜ/ΜΟΝ 
ΣΥΝΤ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60*90 TEM 0,3 24% 1000 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

2 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 
80*180 

TEM 0,4 24% 2000 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ ΛΙΤΡΟ 2,6 24% 100 260,00 € 62,40 € 322,40 € 

4 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ 

ΦΙΑΛΙΔΙΟ CH10     MUCUS 
TEM 1 24% 100 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΚΡΟ 
TEM 0,03 24% 10000 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

6 ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 2,5 24% 40 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

7 ΒENZINH ΚΑΘΑΡΗ ΛΙΤΡΟ 5,11 24% 100 511,00 € 122,64 € 633,64 € 

8 
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΤΕΜ 0,2 24% 400 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

9 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΧΡΩΜΑ 
ΓΑΛΑΖΙΟ 

TEM 0,69 24% 160 110,40 € 26,50 € 136,90 € 

10 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΧΡΩΜΑ 
ΡΟΖ. 

TEM 0,69 24% 160 110,40 € 26,50 € 136,90 € 

11 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΛΙΤΡΟ 8,68 24% 6 52,08 € 12,50 € 64,58 € 

12 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

TEM 0,025 24% 24000 600,00 € 144,00 € 744,00 € 
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13 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ TEM 0,15 24% 3000 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

14 ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΣ TEM 0,87 24% 40 34,80 € 8,35 € 43,15 € 

15 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ 

LARGE 
TEM 9 13% 20 180,00 € 23,40 € 203,40 € 

16 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ 

MEDIUM 
TEM 9 13% 20 180,00 € 23,40 € 203,40 € 

17 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ TEM 1 24% 300 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

18 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, - 

TEM 2,88 24% 100 288,00 € 69,12 € 357,12 € 

19 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM 

ΤΕΜ 2,5 24% 200 500,00 € 120,00 € 620,00 € 

20 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE 

TEM 0,75 24% 400 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

21 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ X-LARGE 

TEM 0,75 24% 400 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

22 ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ TEM 12,56 24% 30 376,80 € 90,43 € 467,23 € 

23 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 4Χ6 

CM 
ΜΕΤΡΑ 0,76 24% 400 304,00 € 72,96 € 376,96 € 

24 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL KY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ 
ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200ML 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΙΑ 

10 24% 80 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

25 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ LARGE TEM 0,24 24% 320 76,80 € 18,43 € 95,23 € 

26 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ TEM 0,0089 24% 3200 28,48 € 6,84 € 35,32 € 

27 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΑ 3,58 24% 60 214,80 € 51,55 € 266,35 € 

28 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. - TEM 0,08 24% 16000 1.280,00 € 307,20 € 1.587,20 € 

29 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ 

ΚΟΠΗΣ 
TEM 0,06 24% 1000 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

30 
ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR ΜΗΚΟΣ 70 

ΕΚ 

TEM 18 24% 30 540,00 € 129,60 € 669,60 € 

31 
ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR ΜΗΚΟΣ 90 
ΕΚ 

TEM 18 24% 20 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

32 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΑ 2,1 24% 400 840,00 € 201,60 € 1.041,60 € 

33 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ 
Μ.Χ. 

TEM 0,47 24% 2000 940,00 € 225,60 € 1.165,60 € 

34 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ TEM 0,12 24% 8000 960,00 € 230,40 € 1.190,40 € 

35 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ TEM 0,48 24% 1000 480,00 € 115,20 € 595,20 € 

36 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSΕ 1/2΄΄ ΤΕΜ 1,8 24% 100 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

37 

ΠΛΗΡΗ AMBU ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 
ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.4 

TEM 36 24% 16 576,00 € 138,24 € 714,24 € 

38 
ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΫΛΟΝ Μ.Χ. 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 

TEM 0,03 24% 12000 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

39 ΠΩΜΑΤΑ FOLLEY TEM 0,74 24% 200 148,00 € 35,52 € 183,52 € 

40 ΣΑΚΟΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ: TEM 14,76 24% 120 1.771,20 € 425,09 € 2.196,29 € 
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41 
ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

TEM 1,6 24% 100 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

42 ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 150CM SET 0,25 24% 1200 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

43 
ΣΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
SET 10 24% 80 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

44 
ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
- ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 

SET 16,12 24% 10 161,20 € 38,69 € 199,89 € 

45 
ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 2,5 24% 20 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

46 

ΣΕΤ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΟΥΑΡ)  - ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΜ 88 24% 20 1.760,00 € 422,40 € 2.182,40 € 

47 
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP – 
TEST 

ΤΕΜ 0,02 24% 10000 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

48 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 1,6 24% 100 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

49 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

Μ.Χ. 
TEM 0,32 24% 5200 1.664,00 € 399,36 € 2.063,36 € 

50 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ. 

TEM 0,6 24% 240 144,00 € 34,56 € 178,56 € 

51 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
SOLUSET. 

TEM 2,36 24% 10 23,60 € 5,66 € 29,26 € 

52 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ TEM 0,4 24% 3000 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

53 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

TEM 21 24% 20 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

54 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

TEM 14,88 24% 200 2.976,00 € 714,24 € 3.690,24 € 

55 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ TEM 0,7 24% 20000 14.000,00 € 3.360,00 € 17.360,00 € 

56 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ TEM 0,38 24% 50000 19.000,00 € 4.560,00 € 23.560,00 € 

57 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 2 TEM 1 24% 20 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

58 ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΕΤΡΑ 0,5 24% 400 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

59 ΦΙΑΛΕΣ BULLAU TEM 8,6 24% 60 516,00 € 123,84 € 639,84 € 

60 ΦΟΡΜΟΛΗ ΛΙΤΡΟ 3,19 24% 40 127,60 € 30,62 € 158,22 € 

61 
ΨΗΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ 
ΛΗΨΗ PAP – TEST 

ΤΕΜ 0,08 24% 10000 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

62 
ΟΔΗΓΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ BOUGIE 

BOUSSIGNAC 

TEM 73,8 24% 20 1.476,00 € 354,24 € 1.830,24 € 

63 
ΣΕΤ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΔΟΤΟΜΗΣ 
(MINI TROCAR) 18G - 

SET 67 24% 4 268,00 € 64,32 € 332,32 € 

64 
ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 
ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟ 25 GA 

SET 12 24% 40 480,00 € 115,20 € 595,20 € 

65 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ    ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

PENCIL POINT 25  GA 

SET 37,9 24% 20 758,00 € 181,92 € 939,92 € 
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66 ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. ΦΛΑΤ TEM 0,23 24% 4000 920,00 € 220,80 € 1.140,80 € 

67 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ 
CUFF NO 6 

TEM 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

68 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ 
CUFF NO 8 

TEM 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

          192334 65137,16 15593,318 80730,4784 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜ/ΜΟΝ 
ΣΥΝΤ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

69 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ100 
ΜΜ ± 2ΜΜ 

TEM 0,044 13% 4000 176,00 € 22,88 € 198,88 € 

70 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  15X10 CM 
± 2CM 

TEM 0,09 13% 8000 720,00 € 93,60 € 813,60 € 

71 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  25X10 CM± 

2CM 
TEM 0,15 13% 4000 600,00 € 78,00 € 678,00 € 

72 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΡΟΛΟ. KG 3,5 13% 400 1.400,00 € 182,00 € 1.582,00 € 

73 
ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ  2CM X 5 

CM 
ΤΕΜ 14,7 24% 30 441,00 € 105,84 € 546,84 € 

74 
ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ  5CM X 5 

CM 
ΤΕΜ 20,9 24% 30 627,00 € 150,48 € 777,48 € 

75 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CMX2Μ TEM 1,3 13% 1000 1.300,00 € 169,00 € 1.469,00 € 

76 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CMX2Μ TEM 1,6 13% 800 1.280,00 € 166,40 € 1.446,40 € 

77 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CMX2Μ TEM 0,81 13% 300 243,00 € 31,59 € 274,59 € 

78 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CMX2Μ TEM 1,2 13% 800 960,00 € 124,80 € 1.084,80 € 

79 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

6Χ7 CM 

TEM 0,08 13% 20000 1.600,00 € 208,00 € 1.808,00 € 

80 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
1,25CMX9,1M 

TEM 0,2 13% 200 40,00 € 5,20 € 45,20 € 

81 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  5CMX5M 

TEM 0,9 13% 600 540,00 € 70,20 € 610,20 € 

82 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2 ΡΟΛΛΑ 4 13% 30 120,00 € 15,60 € 135,60 € 

83 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 250Χ400 
ΜΜ 

TEM 0,065 24% 4000 260,00 € 62,40 € 322,40 € 

          44190 10.307,00 € 1.485,99 € 11.792,99 € 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜ/ 
ΣΥΝΤ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

84 
PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ 
ZOLL Ε-SERIES ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

TEM 130 24% 20 2.600,00 € 624,00 € 3.224,00 € 
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85 

PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PRIMEDIC 
XD110 METRAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

TEM 130 24% 20 2.600,00 € 624,00 € 3.224,00 € 

86 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ  - 

ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ Ν-25 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

TEM 21,7 24% 40 868,00 € 208,32 € 1.076,32 € 

87 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ OSIRIS 

TEM 119 24% 10 1.190,00 € 285,60 € 1.475,60 € 

88 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 

ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 2,5CM 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EMED ES 400 

TEM 27 24% 10 270,00 € 64,80 € 334,80 € 

89 

ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Μ.Χ.  ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EMED ES 400 

TEM 2 24% 200 400,00 € 96,00 € 496,00 € 

90 
ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ HEINE 
Μ.Χ.4ΜΜ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   HEINE EN 

100 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ BETA 200 

TEM 0,09 24% 2000 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

91 
ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ WELCH 
ALLYN ΠΑΙΔΩΝ ΜΧ 

TEM 0,09 24% 2000 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

92 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SP-20/30/260 
TEM 0,18 24% 600 108,00 € 25,92 € 133,92 € 

93 

PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ 
ZOLL Ε-SERIES- ΠΑΙΔΩΝ 

TEM 130 24% 20 2.600,00 € 624,00 € 3.224,00 € 

94 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
OSIRIS II 

TEM 154 24% 6 924,00 € 221,76 € 1.145,76 € 

95 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OSIRIS II ΜΕ 

ΒΑΛΒΙΔΑ 

TEM 23,55 24% 60 1.413,00 € 339,12 € 1.752,12 € 

96 

ΣΕΤ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ DEHP FREE, LATEX 
FREE. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 

VOLUMAT AGILIA GR ΤΗΣ 
FRESENIUS KABI 

TEM 8,8 24% 60 528,00 € 126,72 € 654,72 € 

97 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

/ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΟ 15Μ, 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ LUER, 
DEHP FREE, LATEX FREE.  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ VOLUMAT 

AGILIA GR ΤΗΣ FRESENIUS KABI 

TEM 7,2 24% 200 1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

98 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
AMBU 

ΤΕΜ 4 24% 600 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

99 
ORIDION -ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ -

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ο2 ETC 
TEM 2 24% 40 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

100 
PATCHES ΓΙΑ MONITOR 
ΝΕΟΓΝΙΚΆ 

TEM 0,26 24% 200 52,00 € 12,48 € 64,48 € 

101 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ. - 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΚΑΤΑΛΛΗΛ

Ο ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟOLYMPUS 165* 

ΤΕΜ 30 24% 10 300,00 € 72,00 € 372,00 € 
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102 

ΤΑΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS 
165 

TEM 6,2 24% 40 248,00 € 59,52 € 307,52 € 

103 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 
OLYMPUSKEYMEDSSU-2 

ΤΕΜ 4 24% 10 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

104 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ TEM 2,5 24% 40 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

105 
ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

SET 200 24% 2 400,00 € 96,00 € 496,00 € 

106 

Σετ Θερμαινόμενου κυκλώματος 

μχ με αυτοτροφοδοτούμενο 
θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ  - 
αναλώσιμα για τις 

Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 

Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΣΕΤ 90 24% 428 38.520,00 € 9.244,80 € 47.764,80 € 

107 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 
medium(OPT 944). Αναλώσιμα  
για τις Αναπνευστικές Συσκευές 

Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 
THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 

(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 30 24% 240 7.200,00 € 1.728,00 € 8.928,00 € 

108 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) , large 

(OPT 946)  - αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 

Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 30 24% 80 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

109 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) small 
(OPT 942) αναλώσιμα  για τις 

Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 

(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 30 24% 100 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

110 

Ρινικές κάνουλες (evaqua)  
βρεφική ρινική κάνουλα (OPT 

316) αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 

Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

111 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 
παιδιατρική ρινική κάνουλα 

(OPT318) 1 τεμ, .αναλώσιμα για 
τις Αναπνευστικές Συσκευές 

Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 
THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

112 

Φίλτρο εισαγωγής αέρα (2/pack) 
- .αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 

Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 

ΤΩΝ 2 
60 24% 20 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

113 

Σφουγγαράκι καθαρισμού 

(20/pack) - .αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 

Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 

60 24% 20 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 7084 72841 17481,84 90322,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 243608 148285,16 34561,148 182846,31 
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για κάθε τμήμα χωριστά είτε για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. 

Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

διακριτές προσφορές για κάθε ένα τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να επιλέξει τμήμα της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα 

προσφορά. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 182.846,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:148.285,16€, ΦΠΑ  13% και 24%: 34.561,148€). 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: 

 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 CPV: 33140000-3 «Ιατρικά Αναλώσιµα» 

2 CPV: 33141110-4 «Επίδεσμοι», 

3 CPV: 33141114-2 «Ιατρική Γάζα» 

4 CPV: 33192000-2 «Ιατρικές Προμήθειες» 

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης.  

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

βάσει τιμής. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:  του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37   του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 324-337  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,   του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,    του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις»  του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

της υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/13.07.2021, τεύχος Β’) με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)”  της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»   της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)  της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»  του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.  του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  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. 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»   του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «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 π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,   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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,  του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,   του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,   του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,  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.  το υπ’ αριθμ. 4499/07-06-2021 Πρωτογενές Αίτημα, με ΑΔΑΜ: 21REQ008743619  Την υπ’αριθμ. Απόφαση 313/2021 περί έγκρισης σκοπιμότητας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, 

πηγής χρηματοδότησης, διενέργειας, με ΑΔΑ: ΩΦ9Λ469070-Φ6Ω  Την υπ΄αριθ. Απόφαση 373/2021, με την οποία διορθώθηκε η απόφαση 313/2021, με 

ΑΔΑ:6ΑΡΔ469070-ΤΕ6  Την υπ’αριθμ. 4810/18-06-2021 Απόφαση της Αν. Διοικήτριας περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας 

του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: ΨΦΣΟ469Η2Ο-ΜΘΚ  Την υπ’αριθμ. 4808/18-06-2021 Απόφαση της Αν. Διοικήτριας περί ορισμού της Επιτροπής Προσφυγών 

του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: ΨΞΦΕ469Η2Ο-5Ν0  Την υπ’αριθμ. 4809/18-06-2021Απόφαση απόφαση της Αν. Διοικήτριας περί ορισμού της Επιτροπής 

Παραλαβής του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: ΩΗΨ4469Η2Ο-ΕΝ6  την υπ’αριθμ. 225/26-07-2021 Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης από την προϊσταμένη του 

οικονομικού τμήματος (με ΑΔΑ: 62ΕΝ469Η2Ο-ΕΜ6)  το Εγκεκριμένο Αίτημα, με ΑΔΑΜ: 21REQ008993113  την υπ’ αριθμ.  225/26-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 62EN469H2O-EM6  Την υπ’ αριθ. 430/2021 (ΑΔΑ:ΩΥ66469070-Η5Ν) Απόφαση ΔΣ των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων 
Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  
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1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/10/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  136293  

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν. 4412/2016 :  

• ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 

• ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 

• Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

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

(URL):  http://www.naxoshospital.gr/  στη διαδρομή: Προκηρύξεις-Διακηρύξεις/ Προμηθειών, στις 

…../..…/……..….. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

Ν.3801/2009. 

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. 
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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: 

1. η με αρ. 2021/S 202-526953 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

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), η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο ....... ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 Η αναθέτουσα αρχή 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 

«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ . 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

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

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 
  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 

τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 

πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 

φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 

αναθέτουσα αρχή  

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 Τ.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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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Υποδείγματα εγγυητικών δίνονται στο Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης. 

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

την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 

της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 

κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα 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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 

τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

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 ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ για κάθε είδος για το οποίο 
συμμετέχουν. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

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

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη 

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

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 , γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 

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

εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

21PROC009403539 2021-10-21



 

Σελίδα 19 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 

187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. 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  

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 στις 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  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

 

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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

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

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  
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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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 2.2.9.2 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι 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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. 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. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 

από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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 . 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

 Δεν απαιτείται στην παρούσα. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

 Δεν απαιτείται στην παρούσα. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

  Δεν απαιτείται στην παρούσα. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

 Δεν απαιτείται στην παρούσα. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 

o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
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2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

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

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

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 επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,  το 

οποίο ισοδυναμεί με 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 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 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 ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

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. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή 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 
2.2.3.4, 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 
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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 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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 

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 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν 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. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, 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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

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 εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) 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 στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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. 
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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.4. 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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.5. 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.6. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.7. 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. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης 
, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 113 τμήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά 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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες).  

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

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

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

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
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(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 

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

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 

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

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  
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Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 

ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

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

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού1 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 

των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα 

Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αποδεικτικό αποστολής δειγμάτων στην 

περίπτωση όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 

και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

 

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,  

όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει επιπρόσθετα στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά”   και το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης σε μορφή pdf, 
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υπογράφοντας το ψηφιακά. Σε περίπτωση διάστασης στοιχείων, υπερισχύει το έντυπο του 

Παραρτήματος IV. 

Η τιμή για κάθε είδος της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή από το 
Παρατηρητήριο τιμών. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 

εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό  δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται 
με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται επίσης στον(υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” . 

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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

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

κανονική. 

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 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. Σε περίπτωση 

αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 

φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 

ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 παρατείνουν 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 
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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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,   

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 

το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

ιδ) της οποίας η τιμή είναι άνω του Παρατηρητηρίου Τιμών, (εφόσον υπάρχει κατά την ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς) 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - 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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής 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» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 26/11/2021 και ώρα 
11:00 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
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με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

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, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 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 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.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας.  

 Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού,  

μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από 

αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 1.3 σε ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι .τοις εκατό (.120%) 

στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας.   
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 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 

με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 

η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
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διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 

βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 

ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική ∆ικαστική Προστασία 

 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 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: 

(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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  
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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 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 

της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 

και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
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αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 

παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 

ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 

διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 

η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

21PROC009403539 2021-10-21



 

Σελίδα 41 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 

μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της 

ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 

γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου.  

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 θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

21PROC009403539 2021-10-21



 

Σελίδα 43 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 

σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 

όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 

οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την 

οριστική παραλαβή των υλικών αυτής. 

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.  

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του 
τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού οριστικής παραλαβής σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.  

 

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 της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

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 

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 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών, από 

την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

 Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις.  
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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 πέντε τοις εκατό (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. 

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

μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές 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 στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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. 

5.4 ∆ικαστική 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 ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται όπως ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του Γ.Ν. Νάξου, 

η οποία θα δίδεται στον προμηθευτή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  πριν την ημέρα που 

επιθυμεί το Γ.Ν. Νάξου την προσκόμισή τους.  

Η παραγγελία θα περιλαμβάνει την ακριβή ποσότητα  και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο. 

Ο προμηθευτής, σε περίπτωση κωλύματος που αφορά στην παράδοση, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως 

το Γ.Ν. Νάξου, μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα είδη δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει το  
Γ.Ν. Νάξου, το αργότερο κατά την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα 

βεβαίωση των αρμοδίων ότι το είδος δεν υπάρχει στην αγορά.  

Το Γ.Ν. Νάξου σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών διατηρεί το 

δικαίωμα να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2. της παρούσας και να προβεί στην προμήθεια του 

είδους από το ελεύθερο εμπόριο καταλογίζοντας τη διαφορά της τυχόν επιπλέον δαπάνης σε βάρος του 

προμηθευτή εισπραττόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως των Δημοσίων 

Εσόδων. 

Οι παραγγελίες θα δίνονται γραπτώς ή  ηλεκτρονικά και ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα συμβατικά 

είδη στο Γ.Ν. Νάξου, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από την παραγγελία. Τα προσκομιζόμενα είδη 

θα συνοδεύονται από το/τα προβλεπόμενο/α παραστατικά αποστολής στο/στα οποίο θα αναγράφεται 
ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ό,τι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο. 

Η παράδοση θα γίνεται στις αποθήκες του Γ.Ν. Νάξου, σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Ο 
τρόπος παράδοσης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε κάθε ποσότητα των ποσοτήτων  εκ μέρους του 

Γ.Ν. Νάξου ανεξαρτήτως από ημέρα, ώρα κλπ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
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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, τουλάχιστον δύο(2) 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. 

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 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.Ο ποιοτικός έλεγχος 

των υλικών γίνεται με μακροσκοπικούς και εργαστηριακούς ελέγχους. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

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

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

6.2.2.  Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή τους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παρακολούθησης και 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 
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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 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

6.3.1. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός 

και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν 

από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα 

εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, του Νοσοκομείου ή τρίτων, 

αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την αποχώρηση του από τον χώρο παράδοσης της προμήθειας, να έχει 

μεριμνήσει για την τακτοποίηση του χώρου αυτού αποδίδοντας του την τάξη και την λειτουργικότητα που 
είχε κατά τον χρόνο άφιξης του προσωπικού-μέσων του. 

 
6.3.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, 

φορτοεκφόρτωση και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε 

ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την συσκευασία, 

μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει το Γ.Ν. Νάξου.  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια συνοδευόμενα με όσα 

προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με 

την προσφορά του.  

 
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται 

κατά την διάρκεια των εργασιών συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των ειδών 

στους χώρους του Γ.Ν. Νάξου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής.  

 

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την 

εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει το Γ.Ν. Νάξου, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό 

προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν 

αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 

6.3.3. Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε 
περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 

ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

 

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. 
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6.5  ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν δείγματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

Τα ως άνω αναφερόμενα δείγματα θα κατατεθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού. 

 Η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση δειγμάτων αποκλείει αυτομάτως την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

6.6  Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ. 

6.7  Αναπροσαρµογή τιµής 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγειονομικού, αναλώσιμου και μικροβιολογικού υλικού για 

την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.  

 

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι είδη: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜ/ΜΟΝ 
ΣΥΝΤ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60*90 TEM 0,3 24% 1000 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

2 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 
80*180 

TEM 0,4 24% 2000 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ ΛΙΤΡΟ 2,6 24% 100 260,00 € 62,40 € 322,40 € 

4 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ 

ΦΙΑΛΙΔΙΟ CH10     MUCUS 
TEM 1 24% 100 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΚΡΟ 
TEM 0,03 24% 10000 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

6 ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜ 2,5 24% 40 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

7 ΒENZINH ΚΑΘΑΡΗ ΛΙΤΡΟ 5,11 24% 100 511,00 € 122,64 € 633,64 € 

8 
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΤΕΜ 0,2 24% 400 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

9 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΧΡΩΜΑ 
ΓΑΛΑΖΙΟ 

TEM 0,69 24% 160 110,40 € 26,50 € 136,90 € 

10 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΧΡΩΜΑ 
ΡΟΖ. 

TEM 0,69 24% 160 110,40 € 26,50 € 136,90 € 

11 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΛΙΤΡΟ 8,68 24% 6 52,08 € 12,50 € 64,58 € 

12 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

TEM 0,025 24% 24000 600,00 € 144,00 € 744,00 € 

13 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ TEM 0,15 24% 3000 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

14 ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΣ TEM 0,87 24% 40 34,80 € 8,35 € 43,15 € 

15 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ 
LARGE 

TEM 9 13% 20 180,00 € 23,40 € 203,40 € 

16 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ 
MEDIUM 

TEM 9 13% 20 180,00 € 23,40 € 203,40 € 
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17 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ TEM 1 24% 300 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

18 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ, - 

TEM 2,88 24% 100 288,00 € 69,12 € 357,12 € 

19 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM 

ΤΕΜ 2,5 24% 200 500,00 € 120,00 € 620,00 € 

20 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE 
TEM 0,75 24% 400 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

21 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ X-LARGE 
TEM 0,75 24% 400 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

22 ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ TEM 12,56 24% 30 376,80 € 90,43 € 467,23 € 

23 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 4Χ6 
CM 

ΜΕΤΡΑ 0,76 24% 400 304,00 € 72,96 € 376,96 € 

24 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL KY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ 

ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200ML 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΙΑ 

10 24% 80 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

25 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ LARGE TEM 0,24 24% 320 76,80 € 18,43 € 95,23 € 

26 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ TEM 0,0089 24% 3200 28,48 € 6,84 € 35,32 € 

27 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΑ 3,58 24% 60 214,80 € 51,55 € 266,35 € 

28 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. - TEM 0,08 24% 16000 1.280,00 € 307,20 € 1.587,20 € 

29 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ 

ΚΟΠΗΣ 
TEM 0,06 24% 1000 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

30 

ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR ΜΗΚΟΣ 70 
ΕΚ 

TEM 18 24% 30 540,00 € 129,60 € 669,60 € 

31 

ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR ΜΗΚΟΣ 90 
ΕΚ 

TEM 18 24% 20 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

32 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΑ 2,1 24% 400 840,00 € 201,60 € 1.041,60 € 

33 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ 

Μ.Χ. 
TEM 0,47 24% 2000 940,00 € 225,60 € 1.165,60 € 

34 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ TEM 0,12 24% 8000 960,00 € 230,40 € 1.190,40 € 

35 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ TEM 0,48 24% 1000 480,00 € 115,20 € 595,20 € 

36 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSΕ 1/2΄΄ ΤΕΜ 1,8 24% 100 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

37 

ΠΛΗΡΗ AMBU ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 

ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.4 

TEM 36 24% 16 576,00 € 138,24 € 714,24 € 

38 
ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΫΛΟΝ Μ.Χ. 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
TEM 0,03 24% 12000 360,00 € 86,40 € 446,40 € 

39 ΠΩΜΑΤΑ FOLLEY TEM 0,74 24% 200 148,00 € 35,52 € 183,52 € 

40 ΣΑΚΟΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ: TEM 14,76 24% 120 1.771,20 € 425,09 € 2.196,29 € 

41 
ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 
TEM 1,6 24% 100 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

42 ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 150CM SET 0,25 24% 1200 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

43 
ΣΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

SET 10 24% 80 800,00 € 192,00 € 992,00 € 
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44 
ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
- ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 

SET 16,12 24% 10 161,20 € 38,69 € 199,89 € 

45 
ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 2,5 24% 20 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

46 
ΣΕΤ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΟΥΑΡ)  - ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΜ 88 24% 20 1.760,00 € 422,40 € 2.182,40 € 

47 
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP – 
TEST 

ΤΕΜ 0,02 24% 10000 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

48 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 1,6 24% 100 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

49 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
Μ.Χ. 

TEM 0,32 24% 5200 1.664,00 € 399,36 € 2.063,36 € 

50 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ. 

TEM 0,6 24% 240 144,00 € 34,56 € 178,56 € 

51 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
SOLUSET. 

TEM 2,36 24% 10 23,60 € 5,66 € 29,26 € 

52 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ TEM 0,4 24% 3000 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

53 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

TEM 21 24% 20 420,00 € 100,80 € 520,80 € 

54 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

TEM 14,88 24% 200 2.976,00 € 714,24 € 3.690,24 € 

55 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ TEM 0,7 24% 20000 14.000,00 € 3.360,00 € 17.360,00 € 

56 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ TEM 0,38 24% 50000 19.000,00 € 4.560,00 € 23.560,00 € 

57 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 2 TEM 1 24% 20 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

58 ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΕΤΡΑ 0,5 24% 400 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

59 ΦΙΑΛΕΣ BULLAU TEM 8,6 24% 60 516,00 € 123,84 € 639,84 € 

60 ΦΟΡΜΟΛΗ ΛΙΤΡΟ 3,19 24% 40 127,60 € 30,62 € 158,22 € 

61 
ΨΗΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ 
ΛΗΨΗ PAP – TEST 

ΤΕΜ 0,08 24% 10000 800,00 € 192,00 € 992,00 € 

62 
ΟΔΗΓΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ BOUGIE 

BOUSSIGNAC 

TEM 73,8 24% 20 1.476,00 € 354,24 € 1.830,24 € 

63 
ΣΕΤ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΔΟΤΟΜΗΣ 

(MINI TROCAR) 18G - 
SET 67 24% 4 268,00 € 64,32 € 332,32 € 

64 

ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 

ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟ 25 GA 

SET 12 24% 40 480,00 € 115,20 € 595,20 € 

65 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ    ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
PENCIL POINT 25  GA 

SET 37,9 24% 20 758,00 € 181,92 € 939,92 € 

66 ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. ΦΛΑΤ TEM 0,23 24% 4000 920,00 € 220,80 € 1.140,80 € 

67 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ 

CUFF NO 6 
TEM 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 
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68 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ 
CUFF NO 8 

TEM 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

          192334 65137,16 15593,318 80730,4784 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜ/ΜΟΝ 
ΣΥΝΤ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

69 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ100 
ΜΜ ± 2ΜΜ 

TEM 0,044 13% 4000 176,00 € 22,88 € 198,88 € 

70 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  15X10 CM 

± 2CM 
TEM 0,09 13% 8000 720,00 € 93,60 € 813,60 € 

71 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  25X10 CM± 

2CM 
TEM 0,15 13% 4000 600,00 € 78,00 € 678,00 € 

72 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΡΟΛΟ. KG 3,5 13% 400 1.400,00 € 182,00 € 1.582,00 € 

73 
ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ  2CM X 5 

CM 
ΤΕΜ 14,7 24% 30 441,00 € 105,84 € 546,84 € 

74 
ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ  5CM X 5 

CM 
ΤΕΜ 20,9 24% 30 627,00 € 150,48 € 777,48 € 

75 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CMX2Μ TEM 1,3 13% 1000 1.300,00 € 169,00 € 1.469,00 € 

76 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CMX2Μ TEM 1,6 13% 800 1.280,00 € 166,40 € 1.446,40 € 

77 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CMX2Μ TEM 0,81 13% 300 243,00 € 31,59 € 274,59 € 

78 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CMX2Μ TEM 1,2 13% 800 960,00 € 124,80 € 1.084,80 € 

79 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

6Χ7 CM 

TEM 0,08 13% 20000 1.600,00 € 208,00 € 1.808,00 € 

80 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
1,25CMX9,1M 

TEM 0,2 13% 200 40,00 € 5,20 € 45,20 € 

81 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  5CMX5M 
TEM 0,9 13% 600 540,00 € 70,20 € 610,20 € 

82 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2 ΡΟΛΛΑ 4 13% 30 120,00 € 15,60 € 135,60 € 

83 
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 250Χ400 

ΜΜ 

TEM 0,065 24% 4000 260,00 € 62,40 € 322,40 € 

          44190 10.307,00 € 1.485,99 € 11.792,99 € 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΤΙΜ/ 
ΣΥΝΤ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

84 
PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ 
ZOLL Ε-SERIES ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

TEM 130 24% 20 2.600,00 € 624,00 € 3.224,00 € 

85 

PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PRIMEDIC 
XD110 METRAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

TEM 130 24% 20 2.600,00 € 624,00 € 3.224,00 € 
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86 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ  - 

ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ Ν-25 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

TEM 21,7 24% 40 868,00 € 208,32 € 1.076,32 € 

87 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ OSIRIS 

TEM 119 24% 10 1.190,00 € 285,60 € 1.475,60 € 

88 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 

ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 2,5CM 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EMED ES 400 

TEM 27 24% 10 270,00 € 64,80 € 334,80 € 

89 

ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Μ.Χ.  ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EMED ES 400 

TEM 2 24% 200 400,00 € 96,00 € 496,00 € 

90 

ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ HEINE 

Μ.Χ.4ΜΜ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   HEINE EN 
100 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ BETA 200 

TEM 0,09 24% 2000 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

91 
ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ WELCH 

ALLYN ΠΑΙΔΩΝ ΜΧ 
TEM 0,09 24% 2000 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

92 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SP-20/30/260 
TEM 0,18 24% 600 108,00 € 25,92 € 133,92 € 

93 
PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ 
ZOLL Ε-SERIES- ΠΑΙΔΩΝ 

TEM 130 24% 20 2.600,00 € 624,00 € 3.224,00 € 

94 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
OSIRIS II 

TEM 154 24% 6 924,00 € 221,76 € 1.145,76 € 

95 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OSIRIS II ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

TEM 23,55 24% 60 1.413,00 € 339,12 € 1.752,12 € 

96 

ΣΕΤ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ DEHP FREE, LATEX 
FREE. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 

VOLUMAT AGILIA GR ΤΗΣ 
FRESENIUS KABI 

TEM 8,8 24% 60 528,00 € 126,72 € 654,72 € 

97 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
/ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΟ 15Μ, 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ LUER, 
DEHP FREE, LATEX FREE.  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ VOLUMAT 
AGILIA GR ΤΗΣ FRESENIUS KABI 

TEM 7,2 24% 200 1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

98 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 

AMBU 
ΤΕΜ 4 24% 600 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

99 
ORIDION -ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ -
ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ο2 ETC 

TEM 2 24% 40 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

100 
PATCHES ΓΙΑ MONITOR 
ΝΕΟΓΝΙΚΆ 

TEM 0,26 24% 200 52,00 € 12,48 € 64,48 € 

101 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ. - 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΚΑΤΑΛΛΗΛ

Ο ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟOLYMPUS 165* 

ΤΕΜ 30 24% 10 300,00 € 72,00 € 372,00 € 

102 

ΤΑΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS 
165 

TEM 6,2 24% 40 248,00 € 59,52 € 307,52 € 
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103 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

OLYMPUSKEYMEDSSU-2 

ΤΕΜ 4 24% 10 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

104 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ TEM 2,5 24% 40 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

105 
ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 
SET 200 24% 2 400,00 € 96,00 € 496,00 € 

106 

Σετ Θερμαινόμενου κυκλώματος 
μχ με αυτοτροφοδοτούμενο 

θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ  - 
αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 

Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΣΕΤ 90 24% 428 38.520,00 € 9.244,80 € 47.764,80 € 

107 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 

medium(OPT 944). Αναλώσιμα  
για τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 

THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 30 24% 240 7.200,00 € 1.728,00 € 8.928,00 € 

108 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) , large 
(OPT 946)  - αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 

Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 

(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 30 24% 80 2.400,00 € 576,00 € 2.976,00 € 

109 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) small 

(OPT 942) αναλώσιμα  για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 

Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 30 24% 100 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

110 

Ρινικές κάνουλες (evaqua)  

βρεφική ρινική κάνουλα (OPT 
316) αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 

Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 

(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

111 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 
παιδιατρική ρινική κάνουλα 
(OPT318) 1 τεμ, .αναλώσιμα για 

τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 
THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 

(PT101EE) του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 50 24% 4 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

112 

Φίλτρο εισαγωγής αέρα (2/pack) 
- .αναλώσιμα για τις 

Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 

Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 
ΤΩΝ 2 

60 24% 20 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

113 

Σφουγγαράκι καθαρισμού 
(20/pack) - .αναλώσιμα για τις 

Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής 
Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 

(PT101EE) του νοσοκομείου 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 
ΤΩΝ 20 

60 24% 20 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 7084 72841 17481,84 90322,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 243608 148285,16 34561,148 182846,31 
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθετμήματος. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για κάθε τμήμα χωριστά είτε για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. 

Η προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τμήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

διακριτές προσφορές για κάθε ένα τμήμα, οι οποίες αξιολογούνται χωριστά και η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να επιλέξει τμήμα της συνολικής προσφοράς, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως η πλέον συμφέρουσα 

προσφορά 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 182.846,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:148.285,16€, ΦΠΑ  13% και 24%: 34.561,148€). 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: 

 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 CPV: 33140000-3 «Ιατρικά Αναλώσιµα» 

2 CPV: 33141110-4 «Επίδεσμοι», 

3 CPV: 33141114-2 «Ιατρική Γάζα» 

4 CPV: 33192000-2 «Ιατρικές Προμήθειες» 

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης . 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης.  

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

βάσει τιμής. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 1311  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του  
οικονομικού έτους 2021, με σχετική πρόβλεψη για πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  

2022 και του έτους 2023, ως εξής: 

 

ΚΑΕ Ποσό 2021 Ποσό 2022 Ποσό 2023 Συνολικό ποσό 

1311 15.237,19€ 91.423,16€ 76.185,96€ 182.846,30€ 

 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 225/26-07-2021 (ΑΔΑΜ.: 

21REQ008993113, ΑΔA.:62ΕΝ469Η2Ο-ΕΜ6) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

για το οικονομικό έτος 2021, 2022 και 2023 και έλαβε α/α 274 καταχώρησης  στο μητρώο 
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δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα του Γενικού Νοσοκομέιου- Κέντρου 

Υγείας Νάξου.  

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 της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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  του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
 

1. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική 

γλώσσα.  

2. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Στοιχεία 

κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής - Υλικό κατασκευής - Μέγεθος - Η ένδειξη «Σήμανση CE.  

3. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003)  

4. Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ΔΥ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε 

εναρμόνιση με την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους 

επικυρωμένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο 

κοινοποιημένο Οργανισμό. 

5. Οι προμηθεύτριες εταιρίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων) και την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 98/79/CE)   

6. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς για τμήματα/είδη των οποίων η αξία ανά τεμάχιο δεν υπερβαίνει το 

ποσό των τριάντα ευρώ (30€), υποχρεούνται να προσκομίσουν δύο (2) δείγματα από έκαστο τμήμα/είδος 

για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Τα ως άνω αναφερόμενα δείγματα θα κατατεθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται είτε αποδεικτικό αποστολής 

δειγμάτων στην περίπτωση όπου αυτό απαιτείται είτε Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

κατωτέρω: 

Για τα προσφερόμενα τμήματα/είδη των οποίων η αξία ανά τεμάχιο υπερβαίνει το ποσό των τριάντα ευρώ 
(30€), οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποστείλουν ένα (1) δείγμα, εφόσον αυτό τους ζητηθεί από 

την επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα περιέχεται απαραίτητα στον 

φάκελο με την τεχνική προσφορά. 

Η μη κατάθεση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν παραμένουν στο Νοσοκομείο καθ’ όλη την διάρκεια του 

διαγωνισμού για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. 

Η επιστροφή των δειγμάτων πραγματοποιείται ως εξής: 

Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, 

μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από 

σχετικό αίτημά τους. 

Στον οικονομικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά 

την διαδικασία των προβλεπόμενων ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από την 

επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και 

μετά από σχετικό αίτημά τους. 

Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

17440 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60*90   

Απορροφητικά υποσέντονα που προστατεύουν υγιεινά από 

διαρροές. 

Με απαλό καπιτονέ κάλυμμα, για καλύτερη 

απορροφητικότητα. 

Με αδιάβροχη επένδυση στο κάτω μέρος για προστασία από 

διαρροές. 

Μη αρωματισμένα. 

17441 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 80*180   

33511 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ   

Για χρήση σε επιθέματα τοπικά λόγω των στυπτικών ιδιοτήτων 

του. Για την περιποίηση του ξηρού δέρματος.  

33507 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΝΕΟΓΝΟΥ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ CH10     
MUCUS             

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ MUCUS EXTRACTOR 

ΜΕ  

34308 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ 
ΑΚΡΟ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ CH 10 ΜΗΚΟΥΣ 40CM 

ΜΕ ΠΑΓΙΔΑ 25ML ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 

  

ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Κατασκευασμένη για να προστατεύει όλο το πρόσωπο κατά την 

διάρκεια εξέτασης ασθενή ή εργασία σε μικροβιολογικό 

εργαστήριο από σωματικά υγρά, αίμα και σκόνη.                                                                         

Ελαφριά 

Αντιθαμβωτική 

Ρυθμιζόμενη κεφαλή 

Εύκολη στην χρήση 

Διαυγείς περιφερειακή όραση 

Δυνατότητα εφαρμογής πάνω από τα γυαλιά οράσεως ή 

εργασίας 

33517 ΒENZINH ΚΑΘΑΡΗ  Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

25071 

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ   

Πλαστικά στηρίγματα ουροσυλλεκτών να είναι 

κατασκευασμένα από στιβαρό και σκληρό πλαστικό ιατρικού 

τύπου (PVC). Να διαθέτουν τέσσερις υποδοχές (δύο δεξιά και 

δύο αριστερά) προκειμένου να εφαρμόζονται όλων των τύπων 

οι ουροσυλλέκτες.  Στο επάνω μέρος του στηρίγματος να 

υπάρχουν δύο κρεμαστράκια, σχετικά εύκαμπτα αλλά και 

ανθεκτικά προκειμένου να προσαρμοσθεί το στήριγμα σε κάθε 

κρεβάτι σίγουρα και με ασφάλεια. Στο κέντρο ακριβώς του 

στηρίγματος να υπάρχει ειδική υποδοχή τοποθέτησης και 

συγκράτησης του σωλήνα του ουροσυλλέκτη προκειμένου να 

μην τσακίζει. 

ΝΈΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. (Χρώμα: Γαλάζιο) 
Να είναι ατομικά, διακριτικά και εύκολα σε χρήση. Να είναι 

βιννυλίου, μαλακά, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και να μην έχουν 

μυτερές άκρες. ΝΈΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. (Χρώμα: Ροζ) 

33512 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ  Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

18140 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ -  

 από Φυσικό ξύλο 

- ατομικά συσκευασμένα επί χάρτου   - σε συσκευασία 100τεμ 

32139 

ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  

Ρινικά γυαλάκια οξυγονοθεραπείας με αγωγό 2 μέτρων. 

Παροχή οξυγόνου από τη μύτη με ελαφριά ρινική διάταξη, 

εύκολη τοποθέτηση, Τα ρινικά γυαλάκια επιτρέπουν την  

ελευθερία κινήσεων και δίνουν  ευχάριστη αίσθηση καθώς  

έχουν μηδαμινό βάρος και μικρό μέγεθος. Η τροφοδοσία 

οξυγόνου γίνεται αποκλειστικά από τη μύτη ενώ ο αγωγός της 
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ρινικής διάταξης είναι 2 μέτρων τουλάχιστον για ευκολία 

κινήσεων  

 

18281 

ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΣ 

ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ 

ΑΚΡΟ, ΜΗΚΟΥΣ 27 CM (+1CM,-1CM), ΜΕ ΜΗ ΟΛΙΣΘΗΡΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ Μ.Χ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

29017 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ LARGE  

Εξωτερικός μεταλλικός διαιρούμενος νάρθηκας από Αλουμίνιο 
29016 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ MEDIUM  

38796 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ψηφιακά 

Ψηφιακό Θερμόμετρο 

Να είναι Αθραυστο και αδιάβροχο 

Με λειτουργία μνήμης της τελευταίας μέτρησης 

Με βομβητή ολοκλήρωσης της μέτρησης 

Να μετρά από τη μασχάλη, το στόμα ή τον πρωκτό σε 60 

δευτερόλεπτα 

Να είναι εύκολο στη χρήση, να μετρά με το πάτημα ενός 

κουμπιού                  

Να είναι αξιόπιστο. 

Να διαθέτει Πλαστική θήκη φύλαξης 

Η Διάρκεια της μπαταρίας του να είναι τουλάχιστον για 1.000 

μετρήσεις 

33554 

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ μιας χρήσης, - 

Μιας χρήσης, - ισοθερμικά πεδία τριών επιπέδων από 

αλουμίνιο, άριστης ποιότητας, για προστασία από την 

υποθερμία, από μονωτικό υλικό μη αγώγιμο, αντιστατικό και 

ακτινοδιαπερατό τριών στρωμάτων ( βαμβακερό non wooven 

/αλουμίνιο/πλαστικό) για συγράτηση της απώλειας της 

θεμοκρασίας του σώματος μέχρι 85% κατά τη διάρεκια χ/κών 

επεμβάσεων και την ανάνηψη διαφόρων τύπων.   Διαστάσεις: 

210x160 cm. 

Βάρος: 50gr. 

Υλικό: Aluminium coated PE-foil. 

Μίας χρήσης. 

Χρώμα: ασημί/χρυσό ή ασημί/ασημί 

  
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
MEDIUM   

Χειρουργικό κουστούμι μιας χρήσης δύο τεμαχίων σύμφωνα με 

το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13795, από υγροαπωθητικό, 

αεροδιαπερατό μη υφασμένο υλικό. Να διαθέτουν υψηλή 

αντίσταση στη διαβροχή και στη μεταφορά μικροβίων, να είναι 

ανθεκτικά στο σχίσιμο και να μην αφήνουν χνούδι. 

Αποτελούνται από καζάκα με λαιμόκοψη σχήματος V ή με 

στρογγυλή λαιμόκοψη , κοντά μανίκια και τσέπη και από 

παντελόνι σε ίσια γραμμή με δέστρες στη μέση. 

17465 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE   

17466 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ X-LARGE   

41897 
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ  

Να είναι υποαλλεργικό λάδι για χειρομάλαξη. Παραφίνη υγρή 

λεπτόρρευστη, άχρωμη και άοσμη. 

18130 ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 4Χ6 CM   

42261 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL KY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΖΕΛΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 200 ML)  

Παχύρευστο GEL 

17436 
ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ LARGE  

Μητροσκόπια - Kολποδιαστολείς μιας χρήσης με βίδα, Να είναι 

κατασκευασμένα από πολύ καλό πλαστικό διαφανές και λείο, 

αποστειρωμένα ανά ένα. 

18171 

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ  

Αποστειρωμένες, σε συσκευασία blister 2 τεμαχίων.  για 

εξωτερικό καθαρισμό και φροντίδα τραυμάτων αλλά και για 

εργασία στο εργαστήριο όταν απαιτείται η χρήση 

αποστειρωμένου εξοπλισμού 

41416 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ   Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

17415 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. - Νεφροειδές μιας χρήσης από πεπιεσμένο χαρτί. 
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18120 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ  

Ξυραφάκι με μία λεπίδα ξυρίσματος και κτενακι 

Κατάλληλο για προεγχειρητική ετοιμασία, προετοιμασία 

καρδιολογικών εξετάσεων,κλπ. 

  ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR 
ΜΗΚΟΣ 70 ΕΚ 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

  ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR 
ΜΗΚΟΣ 90 ΕΚ 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

18225 ΟΞΥΖΕΝΕ Υπεροξειδίου του υδρογόνου  

17418 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ.  

Χάρτινα ουροδοχεία ανδρών, αδιάβροχα, μιας χρήσης 

18202 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    

Ουροσυλλέκτες απλοί μη αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι 

από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές. 

Ο σάκος συλλογής ούρων να είναι χωρητικότητας 2.000 ml με 

διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 

100ml. 

Ο σωλήνας ενα ίναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στα τσακίσματα και 

έχει μήκος τουλάχιστον 90cm. ενώ καταλήγει σε κωνικό 

ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. 

Να διαθέτει ενισχυμένες οπές για ασφαλή και σίγουρη στήριξη 

του ουροσυλλέκτη. 

18656 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  

Ουροσυλλέκτες παιδικοί. Να είναι: 

-Κατασκευασμένος από PE μη τοξικό 

-Με αυτοκόλλητο αντιαλλεργικό  

-Χωρητικότητας 100 cc  

-Με διαγράμμιση ανά 10cc  

-Αποστειρωμένος, σε ατομική συσκευασία"  

21159 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSΕ 1/2΄΄ 

Σωλήνας Penrose  από latex μήκους 45 εκ για την 

παροχέτευσης υγρών μετά απο επέμβαση. Σε αποστειρωμένη 

συσκευασία. 

43228 ΠΛΗΡΗ AMBU ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 
ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.4 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

17442 ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΫΛΟΝ Μ.Χ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ    Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

23863 
ΠΩΜΑΤΑ FOLLEY  

Πώματα καθετήρων με πιάσιμο, αποστειρωμένα και ατομικά 

συσκευασμένα. 

17433 

ΣΑΚΟΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ : 

Σάκος νεκρών (ενηλίκων) κατάλληλος για μεταφορά πτωμάτων. 

Να είναι ελαφρύς και ανθεκτικός στην κατασκευή του. Ιδανικός 

για ασφαλή μεταφορά πτώματος. Από αδιάβροχο 

πλαστικοποιημένο ναυλόπανο με εσωτερικό αδιάβροχο φίλμ 

από PVC. Φέρει εγκαρσίως 3 ιμάντες από πολυπροπυλένιο που 

καταλήγουν σε 6 χειρολαβές. Οι ιμάντες είναι υψηλής αντοχής 

κατασκευασμένοι από νάϋλον. 

18224 ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Εξωλκέας αφαίρεσης μεταλλικών κλιπς μιας χρήσης. Σε 

αποστειρωμένη συσκευασία. 

41573 

ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 150cm  

Προεκτάσεις ορού από PE/PVC, μεγέθους 150cm, με άκρα luer 

lock, αρσενικό-θηλυκό και να είναι κατάλληλα για πιέσεις μέχρι 

10 kg/cm2145psi. Να έχουν εσωτερική διάμετρο 2,5 mm, 

εξωτερική διάμετρο 4,0 mm. Μιας χρήσεως αποστειρωμένες, 

Latex free και Dehp free. 
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ΣΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ   

Σετ τοπικής αναισθησίας, Basic-Set, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε σετ 

αναισθησίας – επισκληρίδιο, ραχιαία, συνδυασμένη – ώστε να 

είναι συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα.  

Εντός του σετ περιέχονται:  

•         1 βελόνα 21G x 1 ½ inch 

•         1 βελόνα 27 G x ¾ inch 

•         1 σύριγγα 5 ml 

•         1 σύριγγα με Luer-Lock συνδετικό 2 ml 

•         1 σύριγγα 10 ml 

•         1 βελόνα για αναρρόφηση 18 G x 3,5” (με φίλτρο) 

•         1 σκαφάκι για την αποστείρωση 

•         5 σφουγγαράκια για την αποστείρωση 

•         2 σφουγγαράκια – Extra large 

•         1 λαβίδα συγκράτησης για τα σφουγγαράκια 

•         1 επίθεμα με οπή με κολλητική ταινία 60x75 cm 

•         1 γάζα με αυτοκόλλητο 

Είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και για έναν ασθενή 

18292 

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ - πλήρες σετ  

Πλήρες σετ υπερηβικής παρακέντησης με καθετήρα με 

μπαλονάκι σταθεροποίησης. 

Το σετ να αποτελείται από ένα καθετήρα σιλικόνης με 

μπαλονάκι σταθεροποίησης, διασπώμενο τροκάρ και αυτόματη 

βαλβίδα καθετήρα,  

Καθετήρα σιλικόνης με μπαλονάκι σταθεροποίησης 

Διασπώμενο τροκάρ 

 Χρωματική σήμανση διασπώμενου τροκάρ ανάλογα με τη 

διάμετρο 

Αυτόματη βαλβίδα καθετήρα.  

 Να είναι ανθεκτικό στην πίεση από μη ελεγχόμενη ροή ούρων, 

συμβατό με όλους τους συμβατικούς υποδοχείς ουροσυλλέκτη, 

αυτόματο άνοιγμα όταν συνδεθεί ο ουροσυλλέκτης 

17416 ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. ΦΛΑΤ Σκοραμίδα από πεπιεσμένο χαρτί μιας χρήσης. Αδιάβροχο 

ΝΈΟ 
ΕΙΔΟΣ  

ΣΕΤ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (πουάρ)  
- ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

Σύστημα - Πίεστρο  για την ταχεία μετάγγιση του αίματος. Για 

την άσκηση σταθερής αλλά και της βέλτιστης πίεσης σε ασκούς 

αίματος.  

23853 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP – TEST  Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

  Σπόγγοι καθαρισμού ενδοσκοπίων   Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

17439 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ μ.χ.  

Να είναι από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής. 

· Να είναι αντιολισθητικές. 

· Να φέρουν λάστιχο περιμετρικά για καλύτερη εφαρμογή. 

  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ αναρρόφησης και 
ουροκαθετήρων.  

Σύνδεση αρσενικό - αρσενικό Κατασκευασμένα από 

εξευγενισμένο PVC 

Αποστειρωμένα με αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια 

Να είναι μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία 

18169 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ SOLUSET . 

Συσκευή έγχυσης ορού 100ml Soluset. ογκομετρική κυλινδρική  

επακριβούς χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων σε 

μικροσταγόνες. 

Να διαθέτει σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων προς τον 

περιέκτη με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και δακτυλολαβή. 

Το τελικό άκρο του σωλήνα να καλύπτεται από πώμα που 

φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση 

της συσκευής. 

Να φέρει υποδοχή LUER LOCK. 

Να διατίθεται ατομικά συσκευασμένη  και αποστειρωμένη. 

18282 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  

Αποστειρωμένες - να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τις 

προϋποθέσεις του προτύπου EN-ISO 1135-4:2004 
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41139 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΑ  

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΩΣ 6 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΡΥΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΚΟ ΤΩΝ 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ , ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΠΗΓΜΑΤΩΝ , ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ, ΦΙΛΤΡΟ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  Α) ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2Χ105 

ΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ Β) ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Γ) ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Δ) 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ CMV ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. 

41140 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 
ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ Η ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΡΥΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ 

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΗΓΜΑΤΩΝ , ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 

ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Α) 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΣΕ ΟΛΗ 

ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Β) ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1Χ106  Γ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 97%. Δ) 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ CMV ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

18065 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ  

Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης ορού, με ρυθμιστή ακριβείας 

(βαρελάκι) Να είναι αποστειρωμένες μη τοξικές και ελεύθερες 

πυρετογόνων, κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας 

πλαστικό (PVC) ιατρικού τύπου (Medical Grade), σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών standards. Το ρύγχος διάτρησης να έχει λεία 

επιφάνεια και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα, να 

διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο 

προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού. 

Επιπλέον να διαθέτει δύο πλαστικά πτερύγια (μεταξύ 

σταγονοθαλάμου και ρύγχους) διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη 

στην εύκολη τοποθέτηση της συσκευής. 

Να διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg εύχρηστο και 

ανοικτό κατά την αποθήκευση παρέχοντας τη δυνατότητα 

σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής. Ο όγκος ροής των 

διαλυμάτων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 10 - 

250ml / hr (60 σταγόνες, μεταφερόμενος όγκος 1g ± 0,1g / 

λεπτό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC) και να 

επιτυγχάνεται από τον ρυθμιστή ακριβείας (βαρελάκι).  
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18191 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ  

Αποστειρωμένες, συσκευασμένες ατομικά σε περιέκτες που 

αποτελούνται από ειδικό μικροβιοκρατές χαρτί (medical grade) 

στην πλευρά εκτύπωσης και διαφανές φύλλο 

πολυεθυλενίου/πολυαμιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, 

θερμοσυγκολλημένα μεταξύ τους (peel pack). 

Να διαθέτουν αιχμηρό ρύγχος διάτρησης από σκληρό λευκό 

πλαστικό ABS, με προστατευτικό καπάκι, εύκαμπτο 

σταγονοθάλαμο από (medical grade) PVC, φίλτρο διαλύματος 

διαμέτρου πόρων 15μ, για πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. 

Να διαθέτουν ενσωματωμένο αεραγωγό με πώμα, που 

διευκολύνει την ομαλή ροή του διαλύματος, με ειδικό 

υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών (φίλτρο 5μ 

από TEFLON). 

Να έχει ενσωματωμένο σύστημα παροχής σταγόνων (20 

σταγόνες απεσταγμένου νερού = 1 ml) 

Εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης με περιστρεφόμενο 

κυλινδρικό σφικτήρα (roller-clamp). 

Ο Σωλήνας να είναι από (medical grade) PVC, εσωτερικής 

διαμέτρου 3x4,1mm. Μήκος 160-200 mm 

Παράλληλη χορήγηση από πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με 

υποδοχέα από LATEX ή Latex σύνδεση για ταυτόχρονη 

προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων.  Υποδοχή LUER-LOCK για 

ασφαλέστερη σύνδεση ή LUER-SLIP. Να είναι σύμφωνη με όλα 

τα διεθνή πρότυπα 

37282 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 2  

Ενδοτραχειακός σωλήνας χωρίς CUFF μιας χρήσης, 

αποστειρωμένος. Είναι κατασκευασμένος από υλικό διάφανο 

ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά 

σιλικοναρισμένο.Το άκρο του είναι στρογγυλοποιημένο και μη 

τραυματικό,. Είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) 

είναι συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack. με 

ακτινοσκιερό black tip. 

33509 
ΦΑΚΑΡΟΛΑ  

Βαμβακερή κορδέλα λευκή φαρδιά για τη στερέωση του 

ενδοτραχειακού σωλήνα - 2,4 cm περίπου  

18298 

ΦΙΑΛΕΣ Bullau  

Συσκευή κλειστής παροχέτευσης θώρακα Bullau με 1 θάλαμο  

από πλαστικο PVC-Χωρητικότητα : 3000ml. 

Να διατίθεται ανά τεμάχιο. 

37785 ΦΟΡΜΟΛΗ  Υδατικό διάλυμα φορμαλδεύδης 37% 

27348 ΨΗΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΛΗΨΗ PAP - 
TEST 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ BOUGIE 
BOUSSIGNAC 

Με κυρτό άκρο και με συνδετικό για δυνατότητα ταυτόχρονης 

χορήγησης οξυγόνου όταν απαιτείται. Ο  οδηγός να διαθέτει 

δεύτερο κανάλι χορήγησης οξυγόνου με πλαϊνές οπές για 

αποφυγή συμπίεσης του ασθενή. Να είναι βαθμονομημένος 

κάθε 10 εκατοστά.Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας 

χρήσης αποστειρωμένο Για ενδοτραχειακούς σωλήνες με εσ. 

διάμ 6,0mm~11,0mm, μηκ.70cm 

23866 
ΣΕΤ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΔΟΤΟΜΗΣ (MINI TROCAR) 18G - 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

41419 

ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟ 25 GA 

ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 

Νο 25 Ga  Βελόνα ραχιαίας αναισθησίας μεταλλική με 

τραυματικό λοξοτομημένο άκρο 30ο.  με μήκος 90 mm και να 

φέρει εσωτερικό μεταλλικό στυλεό. Να είναι αποστειρωμένη 

και μίας χρήσης  μαζί με Σετ τοπικής αναισθησίας, Basic-Set, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 

οποιοδήποτε σετ αναισθησίας – επισκληρίδιο, ραχιαία, 

συνδυασμένη – ώστε να είναι συγκεντρωμένα όλα τα 

απαραίτητα παρελκόμενα.  

Εντός του σετ περιέχονται:  
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 

Κωδικός Είδος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

18189 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6Χ100 ΜΜ ± 2ΜΜ   

Αυτοκόλλητες Ταινίες Σύγκλεισης Δέρματος (Ενισχυμένες) 

κατασκευασμένες από πορώδες, μη υφασμένο υπόστρωμα, 

επικαλυμμένο με υποαλλεργική, ευαίσθητη στην πίεση 

αυτοκόλλητη ουσία, ενισχυμένη με ίνες πολυεστέρα για 

μεγαλύτερη αντοχή. 

Μειώνουν τις πιθανότητες ερεθισμού του δέρματος. 

Για  :  υποστήριξη τραύματος, μετά από πρόωρη αφαίρεση 

ραμμάτων και κλιπ,  τη σύγκλειση τραυμάτων χαμηλής τάσης. 

•         1 βελόνα 21G x 1 ½ inch 

•         1 βελόνα 27 G x ¾ inch 

•         1 σύριγγα 5 ml 

•         1 σύριγγα με Luer-Lock συνδετικό 2 ml 

•         1 σύριγγα 10 ml 

•         1 βελόνα για αναρρόφηση 18 G x 3,5” (με φίλτρο) 

•         1 σκαφάκι για την αποστείρωση 

•         5 σφουγγαράκια για την αποστείρωση 

•         2 σφουγγαράκια – Extra large 

•         1 λαβίδα συγκράτησης για τα σφουγγαράκια 

•         1 επίθεμα με οπή με κολλητική ταινία 60x75 cm 

•         1 γάζα με αυτοκόλλητο 

Είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσης και για έναν ασθενή 

 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ    ΝΑ ΦΕΡΕΙ 
ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT 25  
GA 

Σετ συνδυασμένης αναισθησίας (επισκληριδίου – ραχιαίας) στο 

οποίο η βελόνα τύπου Tuohy να έχει επαρκή διάμετρο ώστε να 

μπορεί ταυτόχρονα να περνά διαμέσου αυτής ο καθετήρας 

επισκληριδίου και η βελόνα ραχιαίας χωρίς την πιθανότητα 

τραυματισμού. Να προσφέρεται σε σετ με τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: καθετήρα επισκληριδίου, σύριγγα απώλειας 

αντίστασης, φίλτρο επισκληριδίου. Ο επισκληρίδιος καθετήρας 

να είναι κατασκευασμένος από πολύ λεπτό, εύκαμπτο και 

ατραυματικό νάϋλον. Να φέρει βελόνα ραχιαίας αναισθησίας 

Pencil Point 25  ή 27 Ga με μήκος μεγαλύτερο από 125 mm και 

είναι αποστειρωμένο και μίας χρήσης. 

17416 
ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. ΦΛΑΤ 

Σκοραμίδα από πεπιεσμένο χαρτί μιας χρήσης. Αδιάβροχο 

29018 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ CUFF NO 6 

Καθετήρας (Σωλήνας) Τραχειοστομίας μιας χρήσης 

αποστειρωμένος.. Να είναι κατασκευασμένος από υλικό 

διάφανο, ιατρικού τύπου PVC (medical grade) εξωτερικά 

σιλικοναρισμένο. Να είναι ανατομικού σχήματος, και 

ακτινοσκιερός σε όλο το μήκος του σωλήνα, ενώ το άκρο του 

να είναι στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό. 

Να φέρει Cuff μαλακό, μη τραυματικό, μεγάλου όγκου και 

χαμηλής πίεσης (HI-LO), με μπαλονάκι ελέγχου του Cuff και 

βαλβίδα ασφαλείας Luer-Lock. Να διαθέτει φρακτήρα – οδηγό 

και συνδετικό, ενώ η ταινία στερέωσης – συγκράτησης του να 

είναι αυτοκόλλητη και μη τραυματική. Να είναι 

αποστειρωμένος και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία 

Peel Pack. 

29019 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ CUFF NO 8 
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39999 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  15X10 CM ± 2CM  

Να είναι ιδανικό για την προστασία των χειρουργικών τομών και 

των τραυμάτων. 

Χαρακτηριστικά 

Να ελιναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό (φλις) με 

ειδικό  προστατευτικό κάλυμμα που να μην κολλάει στο τραύμα. 

Να είναι αποστειρωμένο και συσκευασμένο σε συσκευασία ανά 

τεμάχιο. 

Να διαθέτει μέγιστη απορροφητική ικανότητα για τη γρήγορη 

απορρόφηση των εκκρίσεων. 

Να είναι είναι φιλικό προς το δέρμα το συγκολλητικό υλικό τους. 

18581 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  25X10 CM± 2CM  

18341 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ρολό.  

Συσκευασία 1kg. Ιατρικό 100% φυσικό βαμβάκι,   

Να ξετυλίγεται εύκολα   

Να είναι λευκό,  μαλακό, απορροφητικό, πρακτικά άοσμο, καθαρό 

και  η τοξικό για νοσοκομειακή χρήση  

Να φέρει σήμανση CE 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ 2CM X 5CM Λωρίδες γάζας εμποτισμένες σε ιωδοφόρμιο που έχουν την 

δυνατότητα να εφαρμόζουν με ακρίβεια το αντισηπτικό στην 

πληγή.  ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ 5CM X 5CM 

18589 
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  10CMX2Μ  

Επίδεσμος γύψου σε ρολό.   

•Να  είναι  έτοιμοι  προς  εμβάπτιση,  με  εξαιρετικά  κρεμώδη  υφή  

και  αυξημένη  

ικανότητα αναπαραγωγής καλουπιού.   

•Να διαβρέχονται πλήρως και ομοιόμορφα σε  μικρό χρόνο .  

•Να  έχει  χρόνο  πήξης  2-3  λεπτά.  Να  παρουσιάζει  αντοχή σε 

βάρος σε  περίπου  30’ λεπτά και πλήρη ισχύ σε περίπου 24 ώρες.   

18590 
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  12CMX2Μ  

18587 
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  6CMX2Μ  

18588 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ  8CMX2Μ  

150 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ7 CM±1CM       

Επιθέματα  αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα, για  την  συγκράτηση  

του  φλεβοκαθετήρα από  μη  υφασμένο  υλικό  (non  woven)  ή  

διαφανή  ( μεμβράνη  /  film).  Στο   μέσο  του επιθέματος  και  σε  

απόσταση  ίση  από  τα  άκρα  να  υπάρχει  ειδικό  απορροφητικό 

στεγανό  επίθεμα  (μαξιλαράκι)  αντικολλητικό  έτσι  ώστε  να   μην  

κολλά  στο  σημείο καθετηριασμού Ταυτόχρονα το επίθεμα να 

διαθέτει ειδική σχισμή για την υποδοχή και συγκράτηση του 

φλεβοκαθετήρα. Να είναι αποστειρωμένα  με ακτινοβολία «γ».  

•Να  είναι  διαπερατά  ή  η ιδιαπερατά  στους  υδρατμούς και  τον  

αέρα  και  

αδιαπέραστα  από  υγρά  και   μικροοργανισμούς.  Να  είναι 

υποαλλεργικά, συνεπώς ιδιαίτερα  φιλικά  προς  το  δέρμα,  χάρη  

στην  ελεγχόμενη  κολλητική   μάζα.  Να  είναι συσκευασμένα σε 

ατομική συσκευασία  με ειδικού τύπου χαρτί.     

40452 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ  1,25CMX9,1M                  

Να  είναι  υποαλλεργική,  διάφανη  και  διάτρητη  πλαστική  ταινία  

πολυαιθυλενίου, χωρίς latex, Να προσφέρει δυνατή συγκράτηση.   

•Να  σκίζεται  πολύ  εύκολα  σε   μικρά  κομμάτια  και  

χρησιμοποιείται  εύκολα  και   με γάντια.   

•Για τοποθέτηση επιδέσμων κάθε είδους, σε ασθενείς  με 

ευαίσθητη επιδερμίδα.   

•Να κολλάει σταθερά και  με ασφάλεια.   

•Να  μπορεί να κοπεί και σε λεπτές λωρίδες.   

•Να  διαθέτει  υποαλλεργική  κόλλα  και  αφαιρείται  ανώδυνα  

χωρίς  να  αφήνει  

υπολείμματα.  

18601 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  5CMX5M                                                
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32647 
ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2  

Δικτυωτός επίδεσμος σωληνωτός  μεγάλης ελαστικότητας 

•Να είναι κατασκευασμένος από υψηλό ποσοστό βάμβακος 

 και κατάλληλος για την  

εφαρμογή και συγκράτηση γάζας σταθερά σε ένα σημείο 

•Να  μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα, απλά και γρήγορα  

•Να  μπορεί να κοπεί χωρίς να καταστραφεί και χωρίς να 

δημιουργηθούν νήματα.  

18185 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 250Χ400 ΜΜ 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 
3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Κωδικός Είδος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

18318 PADS βηματοδότησης για απινιδωτή ZOLL 
M-SERIES και  ZOLL Ε-SERIES ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

PADS βηματοδότησης για απινιδωτή ZOLL M-SERIES και  ZOLL 

Ε-SERIES ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ PADS βηματοδότησης για Διφασικό 
Απινιδωτή PRIMEDIC XD110 METRAX 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

PADS βηματοδότησης για  Διφασικό Απινιδωτή PRIMEDIC 

XD110 METRAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

33565 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ 
ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ  - Σένσορες οξυμετρίας νεογνών 
Ν-25 μιας χρήσης 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

  ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
OSIRIS 

Για το φορητό αναπνευστήρα osiris II Taema 

42632 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 2,5CM Να είναι κατάλληλο για 
διαθερμίες EMED ES 400 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

  Πλάκες Γείωσης Ασθενούς μεσαίου 
μεγέθους μ.χ.  Να είναι κατάλληλες  για 

διαθερμίες EMED ES 400 

 Για όλες τις Ηλεκτροχειρουργικές επεμβάσεις ενηλίκων Να 

είναι υδατοστεγές και να επιτρέπει την γρήγορη απώλεια 

θερμότητας κατά 25%. 

 Γρηγορότερα από τις αφρώδη Πλάκες Γείωσης .Κατάλληλες 

για  να τοποθετείται η μεγάλη τους πλευρά κάθετα με την 

πλευρά της τομής του ασθενούς. To υδρόφυλλο Αγώγιμο 

υλικό του να διασφαλίζει άριστη τοποθέτηση στην επιφάνεια 

Δέρματος. H Κατασκευή  του να είναι άνετη και εύκαμπτη . Να 

τοποθετείται εύκολα σε καμπύλες του σώματος. Να είναι 

κατάλληλες  για διαθερμίες EMED ES 400 

17469 ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ HEINE Μ.Χ.4ΜΜ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ   HEINE EN 100 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ BETA 200 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

17468 
ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ WELCH ALLYN ΠΑΙΔΩΝ ΜΧ 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

42591 ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SP-
20/30/260 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-
SERIES ΚΑΙ ZOLL Ε-SERIES- ΠΑΙΔΩΝ 

PADS βηματοδότησης για απινιδωτή ZOLL M-SERIES και  ZOLL 

Ε-SERIES ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

17490 ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OSIRIS II 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
OSIRIS II ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

 Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΣΕΤ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ DEHP 
FREE, LATEX FREE. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 
VOLUMAT AGILIA GR ΤΗΣ FRESENIUS KABI 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΙΚΟ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΛΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 
15Μ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ LUER, DEHP FREE, 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 
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LATEX FREE.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ VOLUMAT 
AGILIA GR ΤΗΣ FRESENIUS KABI 

 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ AMBU 

Φίλτρο αντιμικροβιακό ύγρανσης/θέρμανσης χρησιμοποιείται 

για ασθενείς με αναπνευστήρα. Το αντιμικροβιακό φίλτρο 

ύγρανσης/θέρμανσης, φιλτράρει και υγραίνει τον αέρα που 

αναπνέει ο ασθενής. Συνδέει τον γωνιώδη καθετήρα που 

έρχεται απο τον τραχειοσωλήνα με το σύστημα του 

αναπνευστήρα. Αποστειρωμένο, σε ατομικές συσκευασίες 

17489 ORIDION -ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ -ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ο2 ETC 

Αισθητήρας ενηλίκων για καπνογράφο oridion 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ 

PATCHES ΓΙΑ MONITOR ΝΕΟΓΝΙΚΆ 

Τα ηλεκτρόδια να  είναι κατάλληλα για Monitors . 

Να είναι κατασκευασμένα με την τεχνολογία C-LINE που 

εξαλείφει τα παράσιτα κατά τη λήψη του καρδιογραφήματος 

να συνδέονται με snap connector, να έχουν διαστάσεις 

περίπου 50-55mm για τους ενήλικες και έως 30mm για νεογνά 

και παιδιά, αν είναι στρογγυλά και ανάλογων διαστάσεων αν 

είναι άλλου σχήματος  να διαθέτουν επικάλυψη από αγώγιμο 

ζελέ Aqua-Wet. 

42266 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕΣΩ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ. - 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟOLYMPUS 
165* 

Υλικά για ενδοσκοπήσεις 

42464 ΤΑΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS 
165 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ OLYMPUSKEYMEDSSU-2 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

42592 

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ 

ΦΙΛΤΡΑ για σπιρόμετρα όπου τοποθετείται το επιστόμιο. 

Μεγάλη απόδοση φιλτραρίσματος σε ιούς και βακτήρια(99%), 

ενώ έχει μηδαμινή απώλεια ροής και ελάχιστο νεκρό χώρο 

45ml. 

 

ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με λαβίδα, με τραχειοσωλήνα 

βασισμένο στην τεχνική Grrigs. 

To σετ να περιέχει : λαβίδα διαστολής, τραχειοσωλήνα, 

σύριγγα 10ml, βελόνα Νο16 με ενδοφλέβια κάνουλα, 

διαστολείς (μπλε - σκληρός, λευκός - μαλακός), συρμάτινο 

οδηγό Seldginger 50cm, νυστέρι Νο11, στήριγμα 

τραχειοσωλήνα, εισαγωγέα τραχειοσωλήνα. 

 Σετ Θερμαινόμενου κυκλώματος μχ με 
αυτοτροφοδοτούμενο θάλαμο νερού με δύο 
φλοτέρ  - αναλώσιμα για τις Αναπνευστικές 
Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY 
Fisher & Paykel AIRVO2 (PT101EE) του 
νοσοκομείου.  

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 Ρινικές κάνουλες (evaqua) medium(OPT 944). 
Αναλώσιμα  για τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY Fisher & 
Paykel AIRVO2 (PT101EE) του νοσοκομείου.  

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 Ρινικές κάνουλες (evaqua) , large (OPT 946)  - 
αναλώσιμα για τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY Fisher & 
Paykel AIRVO2 (PT101EE) του νοσοκομείου.  

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 Ρινικές κάνουλες (evaqua) small (OPT 942) 
αναλώσιμα  για τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY Fisher & 
Paykel AIRVO2 (PT101EE) του νοσοκομείου.  

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 Ρινικές κάνουλες (evaqua)  βρεφική ρινική 
κάνουλα (OPT 316) αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 HIGH 
FLOW THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 
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 Ρινικές κάνουλες (evaqua) παιδιατρική ρινική 
κάνουλα (OPT318) 1 τεμ, .αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 HIGH 
FLOW THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου.  

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 Φίλτρο εισαγωγής αέρα (2/pack) - .αναλώσιμα 
για τις Αναπνευστικές Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 
HIGH FLOW THERAPY Fisher & Paykel AIRVO2 
(PT101EE) του νοσοκομείου 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 

 Σφουγγαράκι καθαρισμού (20/pack) - 
.αναλώσιμα για τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW THERAPY Fisher & 
Paykel AIRVO2 (PT101EE) του νοσοκομείου 

Οι προδιαγραφές είναι όπως η περιγραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

προβλέψεις:  

α. Η αναθέτουσα αρχή:  

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 

κατάλληλα πεδία.  

 

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.  

 

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 

της διακήρυξης.  

 

β. Ο οικονομικός φορέας:  

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 

μεταβεί στην ιστοσελίδα:  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 

συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 

του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 

eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 

PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να 
εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  

4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα).  

5. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ,  

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ   

� Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση 

του Ε.Ε.Ε.Σ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας:  

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.  

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
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ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει 

το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για 

κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 

ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.  

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) To Ε.Ε.Ε.Σ συμπληρώνεται και υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο 

του οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017). 

 (2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου  

(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να 

υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων 

που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.  

(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  2Δ/2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) 

ΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

FAX: 

MAIL: 

 

ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά 

 

1. Στο πλαίσιο διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 2Δ/2021 
Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε την ακόλουθη προσφορά 
για τα είδη: ………………………………………………...................................... ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ
.ΜΕΤ 

ΣΥΝΤ.
ΦΠΑ 

ΠΟΣ/ΤΑ 

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΩΝ 

TIMH 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΚΟΣΤΟ
Σ 

ΣΥΜΠ/
ΝΟΥ 
ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 

1 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 

60*90 
TEM 24% 1000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

2 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 
80*180 

TEM 24% 2000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

3 ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ ΛΙΤΡΟ 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

4 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΝΕΟΓΝΟΥ 
ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ CH10     MUCUS 

TEM 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΚΡΟ 

TEM 24% 10000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

6 
ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΕΜ 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

7 ΒENZINH ΚΑΘΑΡΗ ΛΙΤΡΟ 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

8 
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - 
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΤΕΜ 24% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

9 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. 
ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 

TEM 24% 160 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

10 
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ. 
ΧΡΩΜΑ ΡΟΖ. 

TEM 24% 160 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

11 ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΛΙΤΡΟ 24% 6 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

12 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

TEM 24% 24000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

13 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ TEM 24% 3000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

14 ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΣ TEM 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 
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15 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΡΙΝΟΣ LARGE 

TEM 13% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

16 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 
ΡΙΝΟΣ MEDIUM 

TEM 13% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

17 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ TEM 24% 300 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

18 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, - 

TEM 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

19 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ MEDIUM 

ΤΕΜ 24% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

20 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ LARGE 

TEM 24% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

21 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ X-LARGE 

TEM 24% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

22 ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΞΗ TEM 24% 30 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

23 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 
4Χ6 CM 

ΜΕΤΡΑ 24% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

24 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ GEL KY 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ, ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ 
ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200ML 

ΣΥΣΚΕΥ
ΑΣΙΑ 

24% 80 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

25 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ LARGE TEM 24% 320 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

26 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ TEM 24% 3200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

27 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΙΛΑ 24% 60 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

28 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. - TEM 24% 16000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

29 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΜΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ 

TEM 24% 1000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

30 

ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR ΜΗΚΟΣ 
70 ΕΚ 

TEM 24% 30 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

31 
ΟΔΗΓΟΙ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 14FR ΜΗΚΟΣ 

90 ΕΚ 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

32 ΟΞΥΖΕΝΕ ΛΙΤΡΑ 24% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

33 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ 

ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ. 
TEM 24% 2000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

34 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ TEM 24% 8000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

35 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ TEM 24% 1000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

36 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSΕ 
1/2΄΄ 

ΤΕΜ 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

37 

ΠΛΗΡΗ AMBU ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 
ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ν.4 

TEM 24% 16 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

38 
ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΫΛΟΝ Μ.Χ. 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
TEM 24% 12000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

39 ΠΩΜΑΤΑ FOLLEY TEM 24% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

40 ΣΑΚΟΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ: TEM 24% 120 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

41 
ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 
TEM 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

42 ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 150CM SET 24% 1200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

43 
ΣΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ   
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

SET 24% 80 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

44 
ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΕΣ 
ΣΕΤ 

SET 24% 10 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

45 
ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 
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46 

ΣΕΤ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 

ΑΙΜΑΤΟΣ (ΠΟΥΑΡ)  - ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΕΜ 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

47 
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ PAP – 

TEST 
ΤΕΜ 24% 10000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

48 
ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΤΕΜ 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

49 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ Μ.Χ. 

TEM 24% 5200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

50 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ. 

TEM 24% 240 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

51 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
SOLUSET. 

TEM 24% 10 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

52 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

TEM 24% 3000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

53 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

54 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

TEM 24% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

55 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ TEM 24% 20000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

56 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ TEM 24% 50000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

57 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟ 2 TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

58 ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΜΕΤΡΑ 24% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

59 ΦΙΑΛΕΣ BULLAU TEM 24% 60 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

60 ΦΟΡΜΟΛΗ ΛΙΤΡΟ 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

61 
ΨΗΚΤΡΕΣ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΗ ΛΗΨΗ PAP 

– TEST 

ΤΕΜ 24% 10000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

62 
ΟΔΗΓΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ BOUGIE 

BOUSSIGNAC 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

63 
ΣΕΤ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΔΟΤΟΜΗΣ 
(MINI TROCAR) 18G - 

SET 24% 4 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

64 
ΣΕΤ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 
ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΝΟ 25 GA 

SET 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

65 

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ    ΝΑ ΦΕΡΕΙ 

ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT 

25  GA 

SET 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

66 
ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΧΑΡΤΙΝΗ Μ.Χ. 

ΦΛΑΤ 
TEM 24% 4000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

67 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ 
ΜΕ CUFF NO 6 

TEM 24% 4 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

68 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ 
ΜΕ CUFF NO 8 

TEM 24% 4 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

69 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 
6Χ100 ΜΜ ± 2ΜΜ 

TEM 13% 4000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

70 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  15X10 
CM ± 2CM 

TEM 13% 8000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

71 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ  25X10 
CM± 2CM 

TEM 13% 4000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

72 ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΡΟΛΟ. KG 13% 400 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

73 
ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ  2CM X 
5 CM 

ΤΕΜ 24% 30 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 
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74 
ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ  5CM X 

5 CM 
ΤΕΜ 24% 30 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

75 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10CMX2Μ TEM 13% 1000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

76 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12CMX2Μ TEM 13% 800 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

77 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CMX2Μ TEM 13% 300 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

78 ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CMX2Μ TEM 13% 800 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

79 
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ7 CM 

TEM 13% 20000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

80 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
1,25CMX9,1M 

TEM 13% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

81 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  
5CMX5M 

TEM 13% 600 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

82 ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ 2 ΡΟΛΛΑ 13% 30 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

83 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
250Χ400 ΜΜ 

TEM 24% 4000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

84 

PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-SERIES 
ΚΑΙ ZOLL Ε-SERIES ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

85 

PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
PRIMEDIC XD110 METRAX 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

86 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ  - 

ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ Ν-25 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

TEM 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

87 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

OSIRIS 

TEM 24% 10 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

88 

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ 
ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 

2,5CM ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EMED ES 400 

TEM 24% 10 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

89 

ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Μ.Χ.  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ  ΓΙΑ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ EMED ES 400 

TEM 24% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

90 

ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ HEINE 

Μ.Χ.4ΜΜ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   HEINE 
EN 100 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ BETA 

200 

TEM 24% 2000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

91 
ΚΩΝΟΙ ΩΤΟΣΚΟΠΕΙΟΥ WELCH 
ALLYN ΠΑΙΔΩΝ ΜΧ 

TEM 24% 2000 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

92 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΓΙΑ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ SP-20/30/260 

TEM 24% 600 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

93 
PADS ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL M-SERIES 

ΚΑΙ ZOLL Ε-SERIES- ΠΑΙΔΩΝ 

TEM 24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

94 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OSIRIS II 

TEM 24% 6 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

95 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OSIRIS II ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 

TEM 24% 60 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 
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96 

ΣΕΤ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ DEHP FREE, 
LATEX FREE. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΑΝΤΛΙΑΣ VOLUMAT AGILIA 
GR ΤΗΣ FRESENIUS KABI 

TEM 24% 60 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

97 

ΤΥΠΙΚΟ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ / ΥΓΡΩΝ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 
15Μ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 

ΑΚΡΟ LUER, DEHP FREE, 
LATEX FREE.  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΑΝΤΛΙΑΣ VOLUMAT AGILIA 

GR ΤΗΣ FRESENIUS KABI 

TEM 24% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

98 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
AMBU 

ΤΕΜ 24% 600 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

99 
ORIDION -ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ -
ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ο2 
ETC 

TEM 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

100 
PATCHES ΓΙΑ MONITOR 

ΝΕΟΓΝΙΚΆ 
TEM 24% 200 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

101 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ. - 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΚΑΤΑΛΛ

ΗΛΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟOLYMPUS 

165* 

ΤΕΜ 24% 10 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

102 

ΤΑΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS 

165 

TEM 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

103 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 
OLYMPUSKEYMEDSSU-2 

ΤΕΜ 24% 10 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

104 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ TEM 24% 40 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

105 
ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 
SET 24% 2 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

106 

Σετ Θερμαινόμενου 
κυκλώματος μχ με 

αυτοτροφοδοτούμενο 
θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ  
- αναλώσιμα για τις 

Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 

THERAPY Fisher & Paykel 
AIRVO2 (PT101EE) του 
νοσοκομείου.  

ΣΕΤ 24% 428 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

107 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 
medium(OPT 944). 

Αναλώσιμα  για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές 

Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 
THERAPY Fisher & Paykel 
AIRVO2 (PT101EE) του 

νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 24% 240 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

108 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) , 

large (OPT 946)  - αναλώσιμα 
για τις Αναπνευστικές 

Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 
HIGH FLOW THERAPY Fisher 
& Paykel AIRVO2 (PT101EE) 

του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 24% 80 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

21PROC009403539 2021-10-21



 

Σελίδα 79 

109 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 

small (OPT 942) αναλώσιμα  
για τις Αναπνευστικές 

Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 
HIGH FLOW THERAPY Fisher 
& Paykel AIRVO2 (PT101EE) 

του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 24% 100 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

110 

Ρινικές κάνουλες (evaqua)  

βρεφική ρινική κάνουλα (OPT 
316) αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές 

Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 
THERAPY Fisher & Paykel 

AIRVO2 (PT101EE) του 
νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 24% 4 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

111 

Ρινικές κάνουλες (evaqua) 
παιδιατρική ρινική κάνουλα 

(OPT318) 1 τεμ, .αναλώσιμα 
για τις Αναπνευστικές 

Συσκευές Υψηλής Ροής Ο2 
HIGH FLOW THERAPY Fisher 
& Paykel AIRVO2 (PT101EE) 

του νοσοκομείου.  

ΤΕΜ 24% 4 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

112 

Φίλτρο εισαγωγής αέρα 

(2/pack) - .αναλώσιμα για τις 
Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 

THERAPY Fisher & Paykel 
AIRVO2 (PT101EE) του 
νοσοκομείου 

ΣΥΣΚ/ΣΙ
Α ΤΩΝ 

2 

24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

113 

Σφουγγαράκι καθαρισμού 

(20/pack) - .αναλώσιμα για 
τις Αναπνευστικές Συσκευές 
Υψηλής Ροής Ο2 HIGH FLOW 

THERAPY Fisher & Paykel 
AIRVO2 (PT101EE) του 
νοσοκομείου 

ΣΥΣΚ/ΣΙ
Α ΤΩΝ 

20 

24% 20 ............. ....€ ....€ ....€ ....€ ....€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α   

Φ.Π.Α   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ.Φ.Π.Α   

 

Η  υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα ……………………….. 

(…..) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

    ……………………………………………… 

     (Ημερομηνία και υπογραφή) 

 

Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, 
φέροντας την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
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(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

……………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……........... 

(διεύθυνση) ……………………….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 

....................... , ΑΦΜ: .................  

(διεύθυνση) …………………..…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της  

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

.....................  

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …./…./…….. και 
αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα τμήμα/τα 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται 

ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 

4 όπως. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ  

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 

τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/16).  

 

10 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016. 

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:     

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................…….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ………………. , ΑΦΜ: ….................  

(διεύθυνση).......................…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ................... , ΑΦΜ: ................. 

.         

(διεύθυνση)...... 

β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ...................... 

 

(διεύθυνση)...

.   

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... 

 
(διεύθυνση)...

.  (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 

    

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσημείωση 3. 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 

οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης 

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 

και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενηµέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 

Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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