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                                  ΑΔΑ:ΒΟΧΡ4690ΒΒ-Ξ1Ω 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   
6Η Υ.Π.Ε. 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                        ΑΡΤΑ: 31-01-2012 
Πληροφορίες:  Γραφείο Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Λόφος Περάνθης  1   
Τ.Κ. 47100- ΑΡΤΑ 
Τηλ: 2681 361128 
Φαξ: 26810-21414 
Site: www.gnartas.gr 
  
   
  
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ  16   / 2012 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια   :  Ένδυσης - Υπόδησης 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00€    συμπ. ΦΠΑ 

 
  
  
  
  
  
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός  Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ημερομηνία:   6-03-2012 
Ημέρα:  Τρίτη 
Ώρα:  10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο Προμηθειών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ    
Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης 
  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  Κωδ: CPV 18000000-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ, ΖΥΕΓΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης στο Γ. Ν. Άρτας. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 
τρίτων νόμιμες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ   & ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   

1-02-2012 

  
  

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 
/19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων 
και άλλες διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 
Διατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) 
άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 
66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). [αφορά διαγωνισμούς με 
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.10. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την 
οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του 
με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.12. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί 
στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». [αφορά 
διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.13. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 
3310/2005 ….». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.14. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων». [αφορά συγχρηματοδοτούμενους διαγωνισμούς με 
προϋπολογισμό άνω των 5.000.000 ευρώ]  
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1.15. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.16. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.17. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 
ευρώ ή των 5.000.000 ευρώ εφόσον συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ή Δ’ ΚΠΣ]  
1.18. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 
διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.19. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.20. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές».  
1.21. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.22. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου 
Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.23. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97)  
  

2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την με αριθ. 6588/21-07-2011 (ΦΕΚ Β 1650/25-07-2011) ΚΥΑ σχετικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 

2011. 
2.2.  Την υπ’ αριθμ. 4751/1-06-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης  
2.3. Την  αριθμ. 7528/5-09-2011 (ΦΕΚ 2045/Τ.Β/14-09-2011 Υ.Α. σχετικά με τον ορισμό φορέων για 

την διενέργεια των διαγωνισμών. 
2.4. Την αριθμ. 17564/7-10-2011 εγκύκλιο με οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 

2011, πιστώσεις 2011 & 2012. 
2.5. Την αριθμ. 32/7-12-2011(θέμα 3ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης 

διαγωνισμών ενταγμένων στο ΠΠΥΥ 2011 – πιστώσεις  2011 & ΠΠΥΥ 2011- πιστώσεις 2012, και 
όρων διακηρύξεων.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
  
1. Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια :  Ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού, υπόδησης, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
Χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης της στον Ελληνικό Τύπο και ανάρτησης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
 
 
 
 
 



4 

 

4 
 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ 
ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ  

1 
47 100 ΑΡΤΑ 

5-03-2012  
ΩΡΑ: 14:00  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
1Ος ΟΡΟΦΟΣ 

6-03-2012  
ΩΡΑ: 10:00π.μ. 

  

 
        Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 
ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 70.000,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α. 
 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας προκήρυξης. 
  
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια : Ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού, υπόδησης, 
για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η Χαμηλότερη Τιμή 
 ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Αναθέτουσα Αρχή 
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην οδό : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα  και  το οποίο 
προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού : 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών. 
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  
Το Γραφείο Προμηθειών  θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 
2681- 361128  Fax: 26810 - 21414 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00.  
Διακήρυξη  
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: 
Αντικείμενο - Περιγραφή της Προμήθειας  και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών, ΙΙ : Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς:  
Έργο: Η προμήθεια : Ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού, υπόδησης, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  
 Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης.  
 
 Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 



5 

 

5 
 

υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.  
 Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax , e-mail, 
κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 
Προσφέροντα.  
Ανάδοχος  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
προμηθευτή.  
Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης 
είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η 
σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα.  
 Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. 
την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του 
προμηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του προμηθευτή.  
Προϋπολογισμός  
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσόμενης 
προμήθειας.  
Συμβατικό Τίμημα  
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  
 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με 
τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
της Σύμβασης από τους εκάστοτε προμηθευτές.  
 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 
δαπάνης εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , για την 
προμήθεια: Ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού, υπόδησης,  με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος .  
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ή το έργο ορίζονται στο Μέρος 
Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης  διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για 
το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας είτε για μέρος αυτών αλλά για το σύνολο της 
ποσότητάς τους. 
  
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.  
 ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
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άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 
178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα & ο Ν.3886/2010(ΦΕΚ173/α/30-9-2010). Για ότι δεν προβλέπεται από την 
παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου , όπως ισχύουν κάθε φορά. 
  
ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:  
  1. Στον ελληνικό τύπο στις 31-01-2012 όπου και δημοσιεύθηκε στις 1-02-2012 στις εφημερίδες.  
α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ  β) ΜΑΧΗΤΗΣ γ) ΑΜΒΡΑΚΙΑ 
    
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από site του Νοσοκομείου, 
www.gnartas.gr.  Επίσης μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα τευχών της Διακήρυξης από το 
Γραφείο Προμηθειών, Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης  1, 47 100  Άρτα,  καθημερινά, 
10:00-14:00, έναντι αντιτίμου 10,00 €. 
     Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο 
δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να 
ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του 
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις 
(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα 
ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.  
      Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.  
 ΑΡΘΡΟ 8.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 5-03-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Γραφείο Προμηθειών, οδός : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
  
ΑΡΘΡΟ 9.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, επί της 
οδού : Λόφος Περάνθης  1, 47 100 , Άρτα,  στις  6 Μαρτίου  2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ.  
 A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό προμήθειας ειδών, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 
συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την 
προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα 
για την εκτέλεση της προμήθειας 
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 

http://www.gnartas.gr/


7 

 

7 
 

της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα προμήθεια 
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο 
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 
νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.  
 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί 
ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.  
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.   
 ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν  οι αναφερόμενοι  κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 
προσφέροντες  υποβάλλουν  με την προσφορά τους  στον κυρίως  φάκελο,  κατά την διαδικασία 
των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου 
τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την 
υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. 

α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

 Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 
Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:   

 1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και  

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007). 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: 
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν 
έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους 

1.  
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υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων 
της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,  iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, 
καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

δ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ή ανά προσφερόμενο είδος. Σε 
περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των 
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών που προσφέρονται, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα 
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.α΄ 
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 118/2007). 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους 
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το 
περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 
118/2007). 

δ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ή ανά προσφερόμενο είδος. Σε 
περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των 
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών που προσφέρονται, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα 
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση 

3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητκά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται 
ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 
Α1, Α2 και Α3. Διευκρινίζεται ότι  οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού  

5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση..  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από 
τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

γ. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ή ανά προσφερόμενο είδος. Σε 
περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των 
προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
προϋπολογιζόμενη αξία των υλικών που προσφέρονται, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα 
υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση 

6. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η 
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προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

β.  Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα 
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους 
και αντίστοιχο ευρετήριο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή 
δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ώστε να 
επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση (σχετ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

2. Τα κατατιθέμενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από 
επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των 
οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 
Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της 
πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 
ενδιαφέροντος του.  

3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο είδος 
πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της. 

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

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 
οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων για 
παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των 
εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Οι προσφερόμενες τιμές  πρέπει να 
είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα 
αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση 
τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, 
λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Σε περίπτωση προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφεται στην οικεία θέση 
της Οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιμής, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» 
θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε 
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αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 
προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς   έκτος των άλλων  να περιέχει cd ή  δισκέτα   η οποία θα 
φέρει ετικέτα  με τα στοιχεία του προσφέροντος, στην οποία  θα είναι καταχωρημένη  η οικονομική 
προσφορά  για τα είδη που προσφέρει  σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με 
τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω 
έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, 
κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

 1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 
αντίστοιχα.  

δ) Οι Συνεταιρισμοί:  

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 118/2007: 

1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση.  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
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περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

ii. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007: 

 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν υφίστανται 
νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον 
προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

4. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  

5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 
την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 
2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον εκατον εικόσι (120) μέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί 
να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. 

8.Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες 
εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.  

9.  Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την 
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 
προσφερόμενες τιμές.  
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Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η 
κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 
προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες 
απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007). 

 
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η επιτροπή διαγωνισμού & Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ /118/2007 διαδικασία.  
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, 6-03-2012,  ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00πμ στο 
Γραφείο  Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. Η όλη διαδικασία γίνεται 
, σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις : 
         1η φάση : Απoσφραγίζoνται oι κυρίως φάκελoι των προσφορών καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται και σφραγίζονται, από την αρμόδια 
επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. 
Συντάσσεται πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή, το 
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω 
διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι 
και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
           2η φάση : Mετά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από το Δ.Σ 
ακολουθεί η αποσφράγιση των κλειστών φακέλλων των οικονομικών προσφορών, για 
όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, σε ημερoμηvία και ώρα πoυ θα 
γvωστoπoιηθεί σε αυτoύς πoυ έλαβαv μέρoς στo διαγωvισμό με σχετική αvακoίvωση, 
πoυ θα τoυς απoσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά ή με ηλεκτρονική 
ειδοποίηση. Οσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν 
γνώση των στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και  την  επομένη 
εργάσιμη ημέρα της παραπάνω διαδικασίας. 
             3η φάση : Mετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλλου των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3 και 
6.4   του άρθρου 1 της παρούσης, σε ημερoμηvία και ώρα πoυ θα γvωστoπoιηθεί σε 
αυτoύς πoυ έλαβαv μέρoς στo διαγωvισμό με σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς 
απoσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται 
στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
με μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της παραπάνω διαδικασίας. 
   Οι φάκελλoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, 
κατά τηv  2η φάση απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται μετά τηv 
oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση 
της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης , εφ ΄ όσον  ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 
περί δημοσίων συμβάσεων.  
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν Φύλλο 
Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπου θα περιγράφονται ένα προς ένα τα 
ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα 
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πρωτότυπα εγχειρίδια του κατασκευαστή ( prospectus ) ή άλλα επίσημα έγγραφα 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή. 

ΑΡΘΡΟ 15. Πληρωμή-Κρατήσεις:  

Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) 
ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής 
και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 
166/2003 (ΦΕΚ 138Α/05.06.03) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29.06.00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», ορίζει. 

Toν κάθε προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι προβλεπόμενες από το Ν.2286/95 κρατήσεις, 
παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo άρθρο 24 Ν.2198/1994 καθώς και ΜΤΠΥ 
1,50%(άρθρο 22ΠΔ 422/81), χαρτόσημο 2% στο ΜΤΠΥ , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στο ποσό 
Χαρτοσήμου, , Υπέρ ΥΥ&ΚΑ για «Κεφάλαιο Κοιν. & Ανθρ. Αντίληψης ποσοστό 2% άρθρο 3, παρ.(ε) 
εδ.(εε) Ν.3580/2007.   Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία 
 
15. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 
αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.   
 Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν 
υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  
 Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση των προμηθειών καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα 
σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Στο κείμενο της 
σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της 
προσφοράς του προμηθευτή. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, πρόσκληση  και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών 
 Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο προμηθευτής  θα 
συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  
 Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 
παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, 
η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  
 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί 
να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
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Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας. 
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).  
 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.  
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η 
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.   
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει 
εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 
απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 
συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος 
διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε 
βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει 
εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.  
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ   
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις αποθήκες του Γ. Ν. Άρτας, όπως  
ορίζεται από την περιγραφή της προμήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας).   
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής 
. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής 
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος  
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης  μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς  αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού  έργου. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται  κυρώσεις.   
  ΑΡΘΡΟ 18.ΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
 1. Εάν ο προμηθευτής στον  οποίο  έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 
μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση  της Διεύθυνσης 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  
2.   Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε  ή αντικατέστησε τα υλικά  μέσα 
στο συμβατικό  χρόνο . 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια των ειδών δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση   μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα  παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση  
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απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.  
  5.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος   από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται  με απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον  ενδιαφερόμενο προς  παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:  
        α)    Κατάπτωση ολική ή μερική  της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης  της σύμβασης, 
κατά      περίπτωση.    
        β)    Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή  στον επόμενο   προσφέροντα  που είχε 
λάβει μέρος στο διαγωνισμό.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Στην περίπτωση 
αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του  
αρμοδίου οργάνου  και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.   
γ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας της προμήθειας για την οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος ,μέχρι την   μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού που  γίνεται εις  βάρος του  ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος 
αυτού.  
δ)  Σε περίπτωση που  η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών   
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 
περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των  σχετικών  όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.  
       
ΑΡΘΡΟ 19.   ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η  Σύμβαση το 
κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο 
κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της  προσφοράς του προμηθευτή.  
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  
Β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη  
Γ.   Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα  
Δ.   Την τιμή  
Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών  
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές  
Ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  
Η.   Τις προβλεπόμενες ρήτρες  
Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωμής  
ΙΑ.  Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής  
 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.  
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου.   
 ΑΡΘΡΟ 20. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση 
ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  
 ΑΡΘΡΟ 21. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 
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συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 
εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.   
 Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων 
και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, 
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα 
αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για 
λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.  
 Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων 
προσώπων έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.  
 ΑΡΘΡΟ 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της 
Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  
 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.   
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Προμηθευτή.   
ΑΡΘΡΟ 23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 
σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος 
με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως 
άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας 
της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
 Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 ΑΡΘΡΟ 24.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 
θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 
δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.  
 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 
αποδοχή του αιτήματος.  
 ΑΡΘΡΟ 25. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην 
οποία ο προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση 
παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά 
στη σύμβαση.  
 Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 
118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή 
παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.  
 Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε 
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περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της 
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.  
 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
 Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την 
οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.  
 ΑΡΘΡΟ 26.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο προμηθευτής 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην ΑΡΤΑ.  
 Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και 
τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.   
ΓΕΝΙΚΑ  
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του 
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
Β1.[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] Ειδών και εξαρτημάτων ρουχισμού, υπόδησης 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : CPV 18000000-9 

1.Σαμπώ (τσόκαρα).Ανδρών και γυναικών. Δερμάτινα με τρύπες αερισμού εσωτερική  
επένδυση ελαφριά   σόλα πολυουρεθάνης ανατομικό, εύκαμπτο αντιολισθητικό αντιστατικό, με 
μεγάλη  αντοχή και  αθόρυβό. 

Χ Ρ Ω ΜΑ  Λ Ε Υ Κ Ο  Ν Ο : 35 - 46        

Ανδρών ζεύγη(71)                               
Γυναικών ζεύγη  (386)   
           
2.Α. Σαμπώ πλαστικά χειρ\γειου .Κλιβανιζόμενα ,αντιστατικά ,αντιολισθητικά  με ή  χωρίς  οπέs. 
Ζεύγη      80.  ΝΟ 35 - 45. 
 
2.Β. Σαμπώ πλαστικά τμήμα διατροφής .Χρώματος μαύρου χωρίς  οπές .   
  Ζεύγη      10  ΝΟ  37- 44    
  
3.Υποδήματα γυναικών μαύρα από μαλακό δέρμα μέσα έξω, ανατομικό πέλμα, γνήσιο 
σολόδερμα ύψος τακουνιού 3-5 εκ. 

Ν Ο  36 - 40     

Ζ ε ύ γ η   4 

     
4.Γαλότσες τροφοδοσίας. 
 Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με εσωτερική επένδυση βαμβακερή. 
 ΝΟ 40 - 44     
 Ζεύγη 2 
     
5.Μποτάκια δερμάτινα Ανδρών-Γυναικών(οδηγών-- τεχνικών).Να είναι από μαλακό δέρμα, 
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δετά, σόλα πλαστική αντιολισθητική. 
ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ        
ΝΟ  37- 44 
Ζεύγη  32 
     
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ  
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΥΧΑΡΓΩ  -  ΕΠΑΣ 

 
1.ΚΑΛΣΟΝ.Χρώμα δέρματος,40 DEN ελαστικό κατάλληλο για πρόληψη φλεβίτιδος, διαβαθμιζόμενης 
υποστήριξης, με ενισχυμένη μύτη, φτέρνα ,καβάλο βαμβακερό και ενισχυμένη πλέξη(όχι ελαστικός)ο 
κορσές. Τα μεγάλα μεγέθη να έχουν διπλό καβάλο. Να φέρουν σήμανση  CE. 
ΝΟ  1-5        
Τ Ε Μ.2244   

      
2.Κάλτσες ανδρών. Λευκού χρώματος,100% βαμβάκι αρίστης ποιότητας. Στο πέλμα να 
αναγράφετε το νούμερο και η σύνθεση. 
Ν Ο  11  

ΤΕΜ. 378 
     
            
     
 
3. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Β. ΘΑΛΑΜΟΥ. Καμπαρντίνα βάρους 190-200 γρ/τ.μ.,65% πολυεστέρας,35% 
βαμβάκι. Ύφασμα μεγάλης αντοχής, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο σιδέρωμα, να μην φεγγίζει. 
Ανεξίτηλο στους 85 βαθμούς .Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ:Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια. Το μανίκι να είναι κοντό 
και άνοιγμα στο πλαι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο 
πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ ΦΥΣΤΙΚΙ    

Τ Ε Μ.22    

ΝΟ XS-XXL   
 
4.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Ε.Θ. ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ. σύνθεση 55% 
πολυεστέρα και 45% βαμβάκι. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην τσαλακώνει πολύ ,να σιδερώνετε 
εύκολα να μην φεγγίζει, αντιστατικό, μεγάλης αντοχής, ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες 80ΟC και 
να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος .Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, τσέπη στο πίσω μέρος. 
 
ΧΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΠΕΤΡΟΛ 
ΧΡΩΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ       
Νo XS-XL     
ΤΕΜ  70       
                       
 
5.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Τ.Ν .-Μ/Γ- ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Ποπλίνα βάρους 150 
γρ/τ.μ. σύνθεση 45%βαμβάκι κα 55% πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο ,να μην τσαλακώνει 
πολύ, αντιστατικό, ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες 80ΟC και να μην απελευθερώνει χνούδι. 
Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι ,τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ  ΣΙΕΛ  Νo XS-XXL     
ΤΕΜ 80  
             
 
6.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΤΕΠ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  Ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ. σύνθεση45% βαμβάκι 
κα 55% πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο ,να μην τσαλακώνει πολύ, αντιστατικό, ανεξίτηλο 
χρώμα σε θερμοκρασίες 80ΟC και να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον 
ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος .Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ  ΜΠΛΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚ     
ΤΕΜ. 60      
Νo  ΧXS-ΧL      
       
 
7.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ  ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ         ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ. 
σύνθεση45% βαμβάκι κα 55% πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην τσαλακώνει πολύ, 
αντιστατικό, ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες 80ΟC και να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη 
απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι. 
 
 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ  ΜΠΟΡΝΤΩ - ΡΑΦ    ΤΕΜ    50   
Νo XS-L 
     
8.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Καμπαρντίνα βάρους 190-200 γρ/τ.μ.,65% 
πολυεστέρας,35% βαμβάκι. Ύφασμα μεγάλης αντοχής, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο 
σιδέρωμα ,να μην φεγγίζει .Ανεξίτηλο στους 85 βαθμούς. Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ:Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια .Το μανίκι να είναι κοντό 
και άνοιγμα στο πλάι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο 
πίσω μέρος. 

Χ Ρ Ω ΜΑ  Ρ Ο Ζ /Τ Ε Μ.4  

ΝΟ S - M  
    
9.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ –ΑΝΔΡΩΝ((Β. ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΛΑΝΤΖΑ)  
Καμπαρντίνα βάρους 190-200 γρ/τ.μ.,65% πολυεστέρας,35% βαμβάκι. Ύφασμα μεγάλης αντοχής, 
να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο σιδέρωμα, να μην φεγγίζει. Ανεξίτηλο στους 85 βαθμούς 
.Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ:Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια. Το μανίκι να είναι κοντό 
και άνοιγμα στο πλάι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο 
πίσω μέρος 
ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜ.10      
ΝΟ S-XXXL 
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10.ΡΟΜΠΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Καμπαρντίνα βάρους 190-200 γρ/τ.μ.,65% 
πολυεστέρας,35% βαμβάκι. Ύφασμα μεγάλης αντοχής, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο 
σιδέρωμα, να μην φεγγίζει. Ανεξίτηλο στους 85 βαθμούς .Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ. Πέτο γιακά δύο μεγάλες τσέπες και μια μικρή πάνω αριστερά Κοντό μανίκι και 
κρυφά κουμπιά. 
ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΤΕΜ  2 
 
 
11 .ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ. Καμπαρντίνα βάρους 190-200 
γρ/τ.μ.,65% πολυεστέρας,35% βαμβάκι. Ύφασμα μεγάλης αντοχή ,να μην μπαίνει στο πλύσιμο, 
εύκολο σιδέρωμα ,να μην φεγγίζει. Ανεξίτηλο στους 85 βαθμούς. Μεγάλη απορροφητικότητα στον 
ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ. Γιακά όρθιο(παπαδίστικο) μακρύ μανίκι ειδικά για μαγείρους. 
Παντελόνι: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο 
πίσω μέρος 
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ/ΤΕΜ.8          
  
 ΑΝΔΡΩΝ       6 
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ     2 
 
12. ΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣΝ.Υ. 
ΤΑΓΕΡ:Χρώμα μπλε(σακάκι, φούστα) 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ:Χρώμα λευκό. 
ΤΕΜ. 2 
 
13. ΣΤΟΛΗ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ. σύνθεση 55% πολυεστέρα και 45% 
βαμβάκι. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην τσαλακώνει πολύ ,να σιδερώνετε εύκολα να μην 
φεγγίζει, αντιστατικό, μεγάλης αντοχής, ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες 80ΟC και να μην 
απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
 
. 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ:  ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟΠέτο γιακά κάσισμα στο μπροστινό μέρος, το 
μάκρος να καλύπτει την περιφέρεια .Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά ,κοντό μανίκι, 
κουμπί λευκό-μπλε(δίχρωμο).Τα κουμπιά να αντέχουν στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα.  
. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ Λάστιχο και κορδόνι τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω 
μέρος.  
ΤΕΜ   6  
ΝΟ                
 
 
14. ΣΤΟΛΗ ΤΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Καμπαρντίνα σύνθεση 65% 
πολυεστέρας,35% βαμβάκι ,βάρος 190-200 γρ/τ.μ.. Μεγάλης αντοχής υφάσματος και χρώματος(85 
βαθμους).Εύκολο σιδέρωμα,  αδιαφανές ,να μην μπαίνει στο πλύσιμο Μερσεριζέ. 
  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ:Πέτο γιακά κάσισμα μπρος- πίσω, το μάκρος να καλύπτει την 
περιφέρεια .Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά, κουμπί κρυφό. Τα  κουμπιά να 
αντέχουν στο πλύσιμο και το σιδέρωμα 
 
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ:Πέτο γιακά, εξωτερικό κουμπί. Δύο τσέπες χαμηλά και μια πάνω αριστερά 
,χωρίς κάσισμα. 
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο και κορδόνι, τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ       
Νo XS-XL       
ΤΕΜ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ    102 
ΤΕΜ.ΑΝΔΡΩΝ        24 
                             
15.  ΣΤΟΛΗ ΔΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ –ΑΝΔΡΩΝ   Καμπαρντίνα  σύνθεση 65% πολυεστέρας,35% βαμβάκι 
,βάρος 190-200 γρ/τ.μ.. Μεγάλης αντοχής υφάσματος και χρώματος(85 βαθμους).Εύκολο 
σιδέρωμα, αδιαφανές, να μην μπαίνει στο πλύσιμο .Μερσεριζέ. 
. 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ:Πέτο γιακά κάσισμα μπρος -πίσω, το μάκρος να καλύπτει την 
περιφέρεια. Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά κουμπί κρυφό σιριτί μπλε 
σκούρο στο γιακά και στο μανίκι.Τα κουμπιά να αντέχουν στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα. 
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ:Πέτο γιακά ,εξωτερικό κουμπί. Δύο τσέπες χαμηλά και μια πάνω αριστερά, 
χωρίς κάσισμα. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο και κορδόνι, τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω μέρο ς 
    
Νo XS-XXXXL     
ΤΕΜ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ300    
ΤΕΜ. ΑΝΔΡΩΝ42       
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ      
                           
 
16. ΣΤΟΛΗ ΥΕ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ.  Καμπαρντίνα  
σύνθεση 65% πολυεστέρας,35% βαμβάκι, βάρος 190-200 γρ/τ.μ.. Μεγάλης αντοχής υφάσματος και 
χρώματος(85 βαθμούς).Εύκολο σιδέρωμα, αδιαφανές, να μην μπαίνει στο πλύσιμο .Μερσεριζέ. 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ:Πέτο γιακά κάσισμα μπρος- πίσω, το μάκρος να καλύπτει την 
περιφέρεια. Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά ,κουμπί κρυφό, σιριτί ραφ 
ανοιχτό στο γιακά και το μανίκι. Τα κουμπιά να αντέχουν στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα. 
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ:Πέτο γιακά, εξωτερικό κουμπί. Δύο τσέπες χαμηλά και μια πάνω αριστερά 
,χωρίς κάσισμα. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:  Λάστιχο και κορδόνι ,τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω μέρο. 
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ     
ΝΟ  XXS  - XXXL              
Τ Ε Μ. Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  18    

Τ Ε Μ. Α Ν Δ Ρ Ω Ν      44 

          
 
17. ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ.  Ποπλίνα βάρους 150 γρ/ τ.μ. σύνθεση 50% 
βαμβάκι και 50% πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο ,να μην τσαλακώνει πολύ, αντιστατικό, 
ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες 80ΟC και να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη 
απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και 
μια μικρή στο στήθος .Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι, 
σιριτί πράσινο. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:Λάστιχο στη μέση και κορδόνι ,τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ  ΛΕΥΚΟ     
ΤΕΜ. 18     
ΝΟ  S-ΧL 
     
 
18. ΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ.ΜΠΟΥΦΑΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΠΟΛΟ-ΠΟΥΚΑΜΙΣΟΑ. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΔΡΩΝ: ΧΡΩΜΑ  ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ Τύπου FLYNG(ΠΙΛΟΤΟΥ),αδιάβροχο 
με λάστιχο στη μέση ,στη λαιμόκοψη και στο τελείωμα των μανικιών. Να έχει στα μανίκια ανάμεσα 
από τον καρπό και τον αγκώνα γύρω-γύρω διπλό ασημί φωσφοριζέ σιρίτι(πλάτος κάθε σιριτιού 2cm
     
ΝΟ  S-XXXL                  
ΤΕΜ.19   
Β, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΔΡΩΝ:Ύφασμα ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ με τσέπες  πλάγια και μια τσέπη 
στο πίσω μέρος του παντελονιού. Να φέρει τα ίδια σιρίτια με το μπουφάν και στα δύο ποδονάρια στο 
κάτω μέρος(10 εκ. περίπου πάνω από το τελείωμα του παντελονιού). 
 
Γ. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΔΡΩΝ: ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ Ύφασμα τύπου ΚΑΜΒΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 
με τσέπες στα πλάγια και μια τσέπη στο πίσω μέρος του παντελονιού. Να φέρει τα ίδια σιρίτια με το 
μπουφάν και στα δύο ποδονάρια στο κάτω μέρος(10 εκ. περίπου πάνω από το τελείωμα του 
παντελονιού). 
       
ΝΟ  32-58 
     
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΤΕΜ.38      ---ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ  ΤΕΜ. 38 
 
Δ.   ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΝΔΡΩΝ. ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΣΙΕΛ Σύνθεση 65% βαμβάκι,35% πολυεστέρας 
  
Νο M -XXXL   ΤΕΜ 38                      
 
Ε.  ΜΛΟΥΖΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ. ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΣΙΕΛ Βαμβακερές  τύπου POLO κοντό μανίκι με 
λάστιχο, τρίκουμπο τσεπάκι πάνω αριστερά και γιακά. 
  
Νο M-XXXL ΤΕΜ.38 
       
19.  ΣΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ. ΜΠΟΥΦΑΝ -ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΠΟΛΟ-ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 
ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ       
Α  ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΔΡΩΝ: Τύπου FLYNG(ΠΙΛΟΤΟΥ),αδιάβροχο με λάστιχο στη μέση, 
στη λαιμόκοψη και στο τελείωμα των μανικιών Να έχει στα μανίκια ανάμεσα από τον καρπό και τον 
αγκώνα γύρω-γύρω διπλό ασημί φωσφοριζέ σιρίτι(πλάτος κάθε σιριτιού 2cm).  
     ΤΕΜ.14 ΝΟ  M-XXXL          
       
Β.  ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ –ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ . ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ Βαμβακερές τύπου POLO 
κοντό-μακρύ μανίκι με λάστιχο, τρίκουμπο τσεπάκι πάνω αριστερά και στον γιακά. 
     
Νο  Μ - XXL    

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ε Σ     Τ Ε Μ. 28 

Χ Ε Ι ΜΕ Ρ Ι Ν Ε Σ           Τ Ε Μ.28 

 
 
 
  Γ.ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΔΡΩΝ: ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ Ύφασμα τύπου ΚΑΜΒΑΣ, πολύτσεπο ( 
στρατιωτικό) με θήκες για εργαλεία και τσέπες χασάπικες εξωτερικές. 
       
Ν Ο   42-58  Τ Ε Μ. 56                

     
      
      
 
20. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. 
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Σύνθεση 75% βαμβάκι,25% πολυεστέρας.Το βάρος να είναι 180gr/m2 και το φάρδος 160cm περίπου 
.Να είναι ανθεκτικό στο αίμα και στα υγρά. Πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό στο πλύσιμο(να μην μπαίνει 
στο πλύσιμο) και στην αποστείρωση (134ΟC),απαλλαγμένο από χνούδι ,να πληρεί τους ορούς 
πυρασφαλειας   (σε ατμό), 
 Αντιστατικό να είναι μαλακό και εύκολο στην κάλυψη , αναδίπλωση και χειρισμούς. 
ΒΑΡΟΣ: 180gr/m2 
ΦΑΡΔΟΣ: 160cm περίπου 
Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Α :  2.000 μ έ τ ρ α  

 
21.   ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ. Σύνθεση 75% βαμβάκι,25% ακρυλικό. Το ύφασμα να είναι αρίστης  
ποιότητος, ανθεκτικό στα ισχυρά απορρυπαντικά ,αίμα, υγρά και στις υψηλές θερμοκρασίες 
πλυσίματος και σιδερώματος, να μην αφήνει χνούδι και με ενισχυμένες ούγιες έτσι ώστε να μην 
ξεφτίζει. Στην πάνω πλευρά να τυπωθεί το λογότυπο του Νοσοκομείου (Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ) σε μεγάλο 
μέγεθος (ΣΤΑΜΠΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ) 
ΒΑΡΟΣ : 180 gr/m2 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  160Χ260εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:   2500 τεμάχια 
 
22. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ. Σύνθεση 75% βαμβάκι,25% ακρυλικό. Το 
ύφασμα να είναι αρίστης  ποιότητος, ανθεκτικό στα ισχυρά απορρυπαντικά, αίμα, υγρά και στις 
υψηλές θερμοκρασίες πλυσίματος και σιδερώματος, να μην αφήνει χνούδι και με ενισχυμένες ούγιες 
έτσι ώστε να μην ξεφτίζει. Στην πάνω πλευρά να τυπωθεί το λογότυπο του Νοσοκομείου (Γ. Ν. 
ΑΡΤΑΣ) σε μεγάλο μέγεθος (ΣΤΑΜΠΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ) 
ΒΑΡΟΣ : 180gr/m2 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50Χ70εκ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  1500 τεμ 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ 

 
Όλες οι στολές πρέπει να φέρουν σήμανση CE Mark και να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο 

εγγραφής στο μητρώο ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  του   Ε. Ο. Φ. 

Επικυρωμένο πιστοποιητικό ISO9001:2000 της προμηθεύτριας εταιρίας. 
Δείγματα που θα πλυθούν στο Νοσοκομείο αρκετές φορές για να διαπιστωθεί η σωστή συμπεριφορά 
του υφάσματος. 
Ραμμένα δείγματα για έλεγχο ποιότητας ραφής. Να μην υπάρχουν ξέφτια, στραβά  γαζιά ξηλώματα 
Να υπάρχουν σωστά στερεώματα όπου απαιτείται και οι κλωστές ραφής να είναι ανθεκτικές. 
Σε όλες τις στολές να  υπάρχει το λογότυπο του Νοσοκομείου  (Γ. Ν ΑΡΤΑΣ) στην τσέπη πάνω 
αριστερά (κεντημένο). 
Από τους συμμετέχοντες  να προσφερθούν δείγματα σε όλα τα σχέδια ,μεγέθη και είδη. 
Σε κάθε   είδος να αναγράφεται η σύνθεσή του. 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, με ποινή απόρριψης, να καταθέσουν 
μαζί με την προσφορά τους και δείγματα όλων των προσφερομένων ειδών σύμφωνα με το  α/α των 
ειδών της Διακήρυξης. Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτους τα οποία θα είναι απαραίτητα 
στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, τη υπογραφή 
του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους, διαφορετικά η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης  θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους του 
κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του 
προσφερόμενου είδους. Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα 
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αναφερόμενα στο  (Π.Δ. 118/07). 
 
Β.2  ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στις αποθήκες του Γ. Ν. Άρτας, όπως  
ορίζεται από την περιγραφή της προμήθειας (Μέρος Β΄ της παρούσας).   
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
  Ονομασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
 Προς  
  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας 
…………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
 και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και 
συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  
 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

   
Α/Α  

 
ΕΙΔΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μέτρησης  

 
Ποσότητα  

 
Τιμή  
Μονάδας  
χωρίς ΦΠΑ  

 
Συνολική  
Τιμή Χωρίς  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Τελική Τιμή  
με ΦΠΑ  
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ΣΥΝΟΛΑ  
 

        

  
                                                                                                                         
                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 
 
                                            ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


