
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                          

6
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
  

Ταχ. Δ/νση: Λόφος Περάνθης  1   

Τ.Κ. 47100- ΑΡΤΑ 

Τηλ: 2681 361128 

Φαξ: 26810-21414 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ  Δ.Σ. /97/2013 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ    ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια  : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ημερομηνία:   28-11-2013 

Ημέρα:  ΠΕΜΠΤΗ  

Ώρα:  10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο 

Προμηθειών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  423.981,84  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  Τεμάχια, κ.λ.π. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα  (1)  έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας  

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 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

27-6-2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

28-6-2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ                            2-9-2013 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ                       3-9-2013 

 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

  

 

 

 

 



  

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. 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]  
1.10. 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.  

1.11. 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]  
1.12. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

1.13. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά 

διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.14. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 

150/Α/2007). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  

1.15. 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».  

1.16. 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.  

1.17. 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.  

1.18. 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. 14967/15-06-2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός 



ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων  που έχουν την δυνατότητα 

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1260/25-06-2009 τεύχος Β΄)η 

οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 20160/28-08-2009 Τροποποίηση του Υφυπουργού Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 1832/03-09-2009, τεύχος Β΄) 

2.2. Την αριθ. 39/8-11-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης του προγράμματος 

προμηθειών, υπηρεσιών και Φαρμάκου  ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2013. 

   2.3. Το αριθ. πρωτ: 17407/8-10-2012 έγγραφο της 6
ης

 ΥΠΕ περί ενημέρωσης προγράμματος 

προμηθειών & υπηρεσιών 2012 – πιστώσεις 2013. 

   2.4.Την αριθ. πρωτ: 6881/3-10-2012 απόφαση της ΕΠΥ με θέμα « Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής 

του προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013. 

   2.5.Την αριθ. πρωτ: 1355/24-01-2013 έγγραφο της 6
ης

 Υ.ΠΕ. «Ορισμός φορέων για την διενέργεια των 

διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2013» 

   2.6.Τις υπ’ αριθ. πρωτ: 68/7-02-2013(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 444/18-04-2013, 505/2-05-2013, 

595/30-5-2013 και 995/17-10-2013 αποφάσεις της 6
ης

 Υ.ΠΕ. σχετικά με τον ορισμό φορέων 

υαλοποίησης των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2013. 

   2.7. Την αριθμ. 31/18-06-2013 (θέμα 2
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης  

διενέργειας διαγωνισμών και όρων διακηρύξεων, του ΠΠΥΥ 2012 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013.  

  2.8.   Την αρίθμ. 38/26-8-2013 (θέμα 14
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης 

μετάθεσης διενέργειας του διαγωνισμού. 

  2.9.  Την αριθ. 46/22-10-2013 (θέμα έκτακτο 4
ο
 ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης 

των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.  

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
  

1. Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : 

Αναλώσιμου Υγειονομικού  Υλικού,  με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή 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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  

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 

27-11-2013 

Ημέρα: Τετάρτη 

ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.  

  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1
Ος

 ΟΡΟΦΟΣ 

28-11-2013 

Ημέρα: Πέμπτη 

ΩΡΑ: 10:00 π.μ. 

  

 

  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

  



4. 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.  

  

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  

ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»  

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»  

  

6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή πλην των 

αναφερομένων του Ν. 3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή σύμφωνα 

με το άρθρο 46του Ν. 3801/09 . 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
   

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού  Υλικού 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 

  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ή το έργο ορίζονται στο 

Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή 

για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.  

 

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 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας  
Το Γραφείο Προμηθειών  θα παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2681- 361128  & Fax: 26810 - 21414 ,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-14:00.  

 

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: ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης 

  

Έργο  
Η προμήθεια : Αναλώσιμου Υγειονομικού  Υλικού 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 

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 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 μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 

δαπάνης 423.981,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , για την προμήθεια: Αναλώσιμου 

Υγειονομικού  Υλικού,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος .  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη, 

διευκρινίζεται δε ρητά ό οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν στο σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας του είδους ή των ειδών της ως άνω προμήθειας.   

Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας δεν γίνονται δεκτές.  

Αναλυτικά, τα είδη και συνολικά οι υποχρεώσεις των προμηθευτών περιγράφονται στο Μέρος Β 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης.  

Ο Προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των 423.981,84 € συμπερ. Φ. Π. Α. και οι 

δαπάνες του θα βαρύνουν το Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  

  

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 – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

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.  

  

ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :  

   1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις : 

27-6-2013 και ημερομηνία δημοσίευσης μετάθεσης διενέργειας του διαγωνισμού στις 

2-9-20123 
   2. Στον ελληνικό τύπο στις 27-6-2013 όπου και δημοσιεύθηκε στις 28-6-2013 

(ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ) και 

ημερομηνία δημοσίευσης μετάθεσης διενέργειας του διαγωνισμού στις 2-9-20123 όπου και 

δημοσιεύτηκε στις 3-9-2013.  

  

  3.Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων : 

   31.Βιoμηχαvικoύ & Εμπορικού Επιμελητηρίoυ Αθηvώv 

   3.2. Βιoτεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Αθηvώv 

   3.3.Τεχvικoύ Επιμελητηρίoυ Ελλάδoς-Αθήvα 

   3.4.Συvδέσμoυ Ελληvικώv Βιoμηχαvιώv-Αθήvα 

   3.5.Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη 

   3.6.Επιμελητήριο Άρτας 

   4. Ανάρτηση στο πρόγραμμα << ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>    

   5.Ανάρτηση στο site του Νοσοκομείου : www.gnartas.gr 

    

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Γραφείο 

Προμηθειών , Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Λόφος Περάνθης  1, 47 100 Άρτα,  καθημερινά, 

10:00-14:00.  

  

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 27-11-2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:00 

μ.μ. 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  28 /11/ 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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 

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  
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:   

 

 Α. Έλληνες Πολίτες 
 

α.α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 

 1.   

 

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.   

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής.  

 

 3.   

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.    

 

 

 4.   

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει:  



 

 4.1.   

 

 

 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.   

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  

 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 

για κάποιο από τα ακόλουθα:  

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1).  

 • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2).  

 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48).  

 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η 

οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).  

 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας   

 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας   

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν:  

 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, ή  

 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν:  

 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού  ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού,   

 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι:   

 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και  



 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού.  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή 

ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 

άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.  

 

 



 

 4.2.   

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α 

του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την 

επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις 

τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού 

προϊόντος, ήτοι:  

 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:  

 • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα  

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου  

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

   

 2. Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη 

διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO  ή ισοδύναμο.  

 

 Εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού θα 

προσκομιστούν αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων 

ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, 

στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής.   

 

 4.3.   

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του 

τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.  

 

 

 4.4.   

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:  

 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της 

ζητούμενης ποσότητας ή ορισμένα  μόνο από τα ζητούμενα είδη.  

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

 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Β. Αλλοδαποί  
 

α.α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1.  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.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής.  

3.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.    

 

4.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει:   

 

 4.1.   

 

 

 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.   

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  

 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 

για κάποιο από τα ακόλουθα:  

 • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1).  

 • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2).  

 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48).  

 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η 

οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία  

 

 



 

 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, 

σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 

(Α΄305).  

 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας   

 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας   

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:  

 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  

 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:  

 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού  ή σε διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:   

 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και  

 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας  του  διαγωνισμού.  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους 

δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η 

επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 

ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από 

διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

 

  

 • Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά 

το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 

Π.Δ.118/2007.  

 



4.2  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 

118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική 

δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 

υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού  

 

προϊόντος, ήτοι:  

 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:  

 • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημοσίου  

 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

 

 

 2. Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 

ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο.  

 

  

 . Εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού θα προσκομιστούν αντίγραφα 

ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν 

αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής.   

4.3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 

προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.  

 

4.4.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:  

 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα 

είδη.    

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

 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

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

 

 

  

 

 

 



  

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  
 

α.α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, 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 ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.  

 

2.  Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 

και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:  

  

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  

 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων    

 • ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας  

 • Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.  

 • Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού.  

 • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.   

 

  

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):  

 • Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 

της εταιρίας.  

 • Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή  

 

  
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 

οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 

σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Δ. Συνεταιρισμοί   
 

α.α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

 

 1.   

 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.   

Διευκρινίζεται ότι:  

 • το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και   

 • οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 

αυτόν.  

 

 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  
 

α.α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  

 

 

 1.   

 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση.  

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.   

 

 2.   

 

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 και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 

αναπληρώνει.  

 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.   

  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η 

υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 

2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

που αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου.   

  

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η 

οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 

πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  



  

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:  

α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της 

προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,  

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, 

με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών. 

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

  

Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

 • «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  

 

 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

 • Το αντικείμενο του διαγωνισμού  

 • Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου  

 • Τα στοιχεία του αποστολέα  

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 

του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε 

υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία 

Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.  

 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),  

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),  

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι 

διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 



σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού.  

4. 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 των παραπάνω περιπτώσεων 

(2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

  

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές 

εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.  

  

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, 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.  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του 

Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, 

όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 

ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.   

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε 

περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:  

α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και 

των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,   

ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Υπηρεσία.  



  

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία 

υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία.  

  

Επισημαίνεται ότι :  

- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών  συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.  

  

  

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους προμηθευτές που 

στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης.  

  

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.  

  

  

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

ΑΡΘΡΟ 14.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό:  

α. να υποβάλλονται στο γραφείο  Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας μέχρι και την 

προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, 27-11-2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 

14:00 μ.μ. 
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή 

μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να 

φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που 

είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 

Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντας χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

  

ΑΡΘΡΟ 15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντας για εκατόν είκοσι μέρες (120) (άρθρο 13, 

παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται 

να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη 

λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  



  

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  

  

ΑΡΘΡΟ 16.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 

τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

  

ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του διακηρυσσομένου με την παρούσα προμήθειας, γίνονται 

δεκτές. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο 

αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή 

και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε 

αντίγραφο της  

προσφοράς.  

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου 

για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.  

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.  

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα τα εξής:  

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση 

συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή 

(CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών 

χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον 

υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.  

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα 

υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον 

σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.  

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 

και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 



όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου.  

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη 

μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και 

τα συνημμένα στην  

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα.  

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.  

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.  

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον 

εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς 

απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται 

μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό 

όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 

του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
  

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή 

απόρριψης, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο Άρθρο 11 της παρούσης.  

 

  

   ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες 

συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω 

αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:  

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης  

Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές  

  



  

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των 

προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον 

υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα 

προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη 

των απαιτήσεων της  

διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται 

από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:  

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 

του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής της.  

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, 

ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 

αποδοχή.  

  

Β) Πίνακες συμμόρφωσης  
Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που 

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, 

θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.  

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα 

στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία 

και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η 

ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)  

  

Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες 

της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.  

 



 

  

   ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, 

συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικοί πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς 

τιμές, θα  

πρέπει να συμπεριληφθούν, με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική 

Προσφορά.  

  

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  
1. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν 

δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε 

ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 

υπηρεσία.  

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 

(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και 

κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική 

Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 

προσφέρεται με μηδενική αξία.  

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 

έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.  

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 

δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή 

προσφοράς.  

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται 

από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

10. Η τιμή προσφοράς για το κάθε είδος, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών.  

11. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.  

12. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 

να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος 

Β της παρούσας διακήρυξης.  

 

  

  



ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
  

 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 

φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και 

δεν αποσφραγίζονται.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη 

συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά 

από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.  

  

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 

(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης – 

βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει 

στο Γραφείο Προμηθειών του Γ. Ν. Άρτας.  

(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν 

συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.  

(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα 

ανακοινωθεί.   

(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των 

προσφορών συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γ.Ν. Άρτας , με το οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη 

χαμηλότερη τιμή ανά είδος . 

  

 2.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το 

άρθρο 19 του ΠΔ118/2007 διαδικασία.  

  

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τη διακήρυξη.  

  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.  

  

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, 

ως εκπρόθεσμες.  

  

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.  

  

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών 

προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).  

• Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 

σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών  



τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή 

και φυλάσσεται.  

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες ανά είδος σε Πρακτικό, 

το οποίο υπογράφει.  

  

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από 

την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο 

διενέργειας του διαγωνισμού και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.  

  

  

  

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  

ΤΙΜΗ  για το κάθε είδος, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Β. Η αξιολόγηση των προσφορών 

θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.  

  

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.  

  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διαβιβάζει το πρακτικό της στο  Διοικητικό Συμβούλιο 

του Νοσοκομείου το οποίο  αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους 

υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση του.  

  

 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, με ποινή απόρριψης, να καταθέσουν 

μαζί με την προσφορά τους και δείγματα όλων των προσφερομένων ειδών εις διπλούν. 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 αναφερόμενα στο  (Π.Δ. 118/07). 

 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 

δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των 

κατατεθειμένων δειγμάτων.  

  

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο του Γ. Ν. Άρτας το πρακτικό της, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφασή τους.  

  

 

 



 3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  

  

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 

γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή 

τηλεγράφημα ή  

τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές τεχνικά.  

  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 

προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να 

έχουν αποσφραγισθεί.  

  

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων 

οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.  

  

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει 

τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

  

Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται από τον υποψήφιο 

ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, 

η Επιτροπή Αξιολόγησης των  

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα τιμών, από τον 

οποίο θα προκύψει ο μειοδότης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

διαβιβάζει το πρακτικό της στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Άρτας το οποίο αποφαίνεται σχετικά 

και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση του για την 

σύγκριση. 

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. 
 

 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά 

αποδεκτές και ισχύει ό,τι προβλέπεται στα αναφερόμενα του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 και σε 

περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).  

  

 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών [είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 

2(α) του ΠΔ 118] από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 

παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσης διακήρυξης. Ο 



φάκελος υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσης 

διακήρυξης.  

  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη 

ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.   

  

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

  

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που 

υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

  

Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στο  Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση 

του για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.   

  

 Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και 

της παραγρ. 3 του άρθρου 8
α

 του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από 

την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 8
α

 του Π.Δ. 118/2007.  

  

Τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (εμφυτεύσιμοι βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι 

διεγέρτες νεύρων, εμφυτεύσιμοι απινιδωτές, εμφυτεύσιμες αντλίες έγχυσης κλπ), τα οποία 

υπάγονται στη ΔΥ7/2351/94 (ΦΕΚ  639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα»  , οφείλουν να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από την εν λόγω ΚΥΑ σήμανση 

CE .   

  

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009 

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 

93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της 

αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων 

ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις 

απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός 

των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε 

την προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήμανση CE  

  

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που 

πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή 

τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο 

αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή 

προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη 

διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά 

του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το 



έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται 

πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός 

φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά 

ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).  

  

  

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :  

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της 

παρούσας.  

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.  

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας).  

4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.  

5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  

7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης  

8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

10. Για την συνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα  

απορρίπτεται.  

11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.  

  

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται 

ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.  

  

ΑΡΘΡΟ 25. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & 

Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος 

των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% 

του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.  

  

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών και 

υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό 

μεγαλύτερο των οριζομένων με το άρθρου 21 του ΠΔ 118/07.  

  

ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  
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.  

  

 



A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

ΑΡΘΡΟ 27. 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.  

  

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο προμηθευτής  θα 

συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  

  

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου 

της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο προμηθευτής 

υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την 

ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, 

της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής.  

  

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.  

  

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 

εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του προμηθευτή, το κόστος αυτό θα 

βαρύνει τον προμηθευτή.  Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφείσα σύμβαση.  

  

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της 

πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα προϊόντα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 

καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται, και 

η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την 

προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.  

  

 

 



ΑΡΘΡΟ 28. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ  
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.  

  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 

επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 

δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατάκύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.  

  

Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής:  

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 

της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 

όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) 

εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού.  

 (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 

του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος 

έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το 

αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από 

γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.  

 (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η 

ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 

(Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  

  

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε 

γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον προμηθευτή κατά του 

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  

  

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές.  

  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου 

με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των 

πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό 

αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παράβολου και το 



ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 

Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005).  

  

 

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του 

Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

φροντίδα τους.  

   

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει 

Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω 

απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

  

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 29. 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 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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ή ανά προσφερόμενο είδος.  

Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από 

αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην 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 προσφερομένων ειδών, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα 

υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.  

  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την κατάθεση 

της εγγύησης  

καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς 



Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της 

Κατακύρωσης προς τον προμηθευτή.  

  

 2. 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 30. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 

  

Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία θα παραδώσει, 

στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

  

ΑΡΘΡΟ 31. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι 

ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:  

α. Με μακροσκοπική εξέταση.  

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).  

γ. Με πρακτική δοκιμασία  

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια 

υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, 

εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.  

Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.  

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 

επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του 

μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και 

άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από 

την  

επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και 

οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, 

λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 



επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του 

οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 

πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.  

4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο 

τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της 

απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις 

του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από 

την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται 

από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό 

έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους 

περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην 

περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού 

που απορρίφθηκε  

από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό 

έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά 

τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό 

πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με 

έκπτωση.  

5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 

απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον 

μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα 

από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους 

προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και 

άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο με βάση τον 

μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα 

προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και 

στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, 

εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 

μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση 

υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον 

τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 

επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 

καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτονται  

από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή 

με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή 

δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.  

7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση 



υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που 

παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν 

για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.  

8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

  

ΑΡΘΡΟ 32. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ   

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες , 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 

.  

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 33.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  

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 34.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
       

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 

κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   

 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε 

φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Θα παρακρατείται :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- Μ.Τ.Π.Υ. 1,50 % άρθρο 22 Π. Δ. 422/1981  

3- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 2 % στο ποσό του Μ.Τ.Π.Υ. άρθρο 10 Ν. 187/1943 

4- ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20 % στο ποσό του χαρτοσήμου άρθρο 10 Ν. 187/1943 

5- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση 

γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 

παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.  

6- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας 

κάθε σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 . 

 

ΑΡΘΡΟ 35.   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 36. 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 37. 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, 

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 38. 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 39. 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 40.  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 41. 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 

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 42.  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 

Άρτα.  

  

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.   

  

  

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]  

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Α/Α 
ΕΙΔΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  

Πεταλούδες απλές από 19G – 27G λεπτών 

τοιχωμάτων ατραυματική με διπλή λοξότμηση 
Να διαθέτει σωλήνα ικανού μήκους και να 

καταλήγει σε σύνδεση Luer Lock  

19G=100 

21G=8000 
23G=10000 

25G=2000 
27G=1000 

2.  

Αδιάβροχα υποσέντονα διαστάσεων περίπου 
90χ150 , 60Χ90 cm (+- 5cm) μη αποστειρωμένα 
(CPV 39518200-8) 60.000τεμ 

3.  Διαθερμίες  μπαταρίας μιας χρήσεως 100τεμ 

4.  Ταινίες συγκλισης τραύματος 1000τεμ 

5.  

Πεδία αποστειρωμένα με οπή και χωρίς 

οπή(50χ50cm) απόκλιση 10cm 5000-5000τεμ 

6.  

Αισθητήρες οξυγόνου για φορητά οξύμετρα 

(35125100-7) 
1) Masimo rad 5                                                   
2) Palm Care Bio                                                  

3) Nelcor Ενηλικων                                               
               Παίδων                                                  
4) Αισθητήρας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών 

χρήσεων για monitor Nihon Kohden life scope                         

Τεμ 5 
Τεμ 10 

Τεμ 50  
Τεμ 5 

 

Τεμ 10 

7.  

Αισθητήρες Ο2 για παλμικό  οξύμετρο  

MP 60 (35125100-7) 20 

8.  Βαλβίδες πιεσομέτρων 80 

9.  

Αισθητήρες Ο2 για φορητό οξύμετρο prince-100 

F 2 τμχ 

10.  

Γέλη για τον υπερηχογράφο (να είναι 

παχύρρευστη ώστε να μην ρέει ) . Συσκευασία 
250 ml 1200τεμ 

11.  Διάλυμα αλουμινίου (ACETADE D' ALUMINIUM) 100lt 

12.  
Δοχεία συλλογής ούρων (24ώρου) 2 λίτρων 
πλαστικά με καπάκι 300Τεμ 

13.  

Επιδερμική λευκή ταινία από τεχνητό μετάξι, 
υποαλλεργική διαστάσεων  5cm και  7,5cm 

(CMDN 14028) 

12000 των 5cm 

4000 των 7,5cm 

14.  

Εξεταστικά χωνάκια για ΩΡΛ, μιας χρήσης, για 

ωτοσκόπιοΤύπου Heine 

ΝΟ2,5 mm=12000 

NO 4 mm=10.000  

15.  Θερμόμετρα ψηφιακά άκαμπτα ασφαλή, 2000τεμ 



άθραυστα αδιάβροχα μεγάλης ακρίβειας, 1 
λεπτού από μασχάλη με δυνατότητα 

απολύμανσης 

16.  

Στρωματοθήκες κρεβατιών, μιας χρήσης, 

πλαστικές με λάστιχο (CPV 39512300-7) 20000τεμ 

17.  
Καλύμματα φλεβοκαθετήρα αυτοκόλλητα (CPV 
44618920-4) 80.000τεμ 

18.  Ξυριστικές μηχανές με χτένι και λεπίδα άμφω 6000τεμ 

19.  

Κουτιά πλαστικά, απόρριψης αιχμηρών 
αντικειμένων (βελ. (GMDN 15586) 5,4lt 6.000τεμ 

20.  

Ποτηράκια ούρων, αποστειρωμένα και μη 
αποστειρωμένα, από 100  ml τουλάχιστον και 

πάνω  

Απόστ.=30000 

Μη Απ.= 50000 

21.  Λαβίδες πλαστικές, μιας χρήσεως (GMDN 35079) 2500τεμ 

22.  

Μαξιλάρια κλίνης ενηλίκων με ειδικό πλαστικό 

πλενόμενο ύφασμα 1000τεμ 

23.  Μαξιλάρια κλίνης με ύφασμα βαμβακερό 100τεμ 

24.  

Μεζούρες φαρμάκων (CPV 30199230-1) εως 30 

cc 25000τεμ 

25.  Νεφροειδή χάρτινα, μιας χρήσεως 35000 

26.  
Ουροδοχεία πλαστικά ανδρών – γυναικών 
(σκωραμίδες) (GMDN 34867) 

Ανδ.= 200 
Γυν.= 200 

27.  

Στυλεοί βαμβακοφόροι πλαστικοί με υλικό 

μεταφοράς και μη 

Με υλικό= 3000 

Χωρίς= 700 

28.  

Περιχειρίδες ελαστικές αιμοληψίας με κλιπς 

(GMDN 34978) 400τεμ 

29.  

Περιχερίδες πιεσομέτρων με αεροθάλαμο, 

αυτοκόλλητες (GMDN 34978) 200τεμ 

30.  

Ποδιές αδιάβροχες μιας χρήσεως ζελατινέ (GMDN 

15553) 15000τεμ 

31.  Πουάρ πιεσομέτρων (GMDN 13106) 100τεμ 

32.  

Πωματισμοί ρινός . μιας χρήσεως, πρόσθιοι, 

μεγάλης απορροφητικότητας    
45mm=250 
80mm=250  

33.  
Πωματισμοί ρινός . μιας χρήσεως, οπίσθιοι, 
μεγάλης απορροφητικότητας    50 

34.  

Ρολλά για εξεταστικό κρεβάτι, πλάτους 50cm και 

80 cm (CPV 39512100-5) 5000τεμ 

35.  Ανταλακτικά ωτών (ελιές) στηθοσκοπίου 20 ζεύγη 

36.  
Σπάτουλες (γλωσσοπίεστρα) αποστειρωμένες 
ξύλινες 30000 

37.  

Στατώ συρμάτινα για ουροσυλλέκτες (GMDN 

42936) 500 

38.  

Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσοσμα χρόνια 

τραύματα και έλκη κατάκλισης αποστειρωμένα 
αφρώδη πολυουρεθάνης υψηλής 

απορροφητικότητας με προσθήκη στοιχειακού 
υδροενεργού αργύρου (Ag) (όχι Silver 
Sulfadiazine) με περιμετρικό κολλητικό από 

φυσικό υλικό κυτταρίονης (GMDN 11315) 
α) 15Χ20εκ., 13χ13εκ,20χ20εκ Συν πλην 3εκ  

Α)600 
 Β) 500 
Γ) 300 



β) ειδικό σχήμα κόκκυγος: 24Χ24εκ. Συν πλην 
3εκ 

γ) ειδικό σχήμα πτέρνας: 20Χ20 εκ. Συν πλην 3εκ 

39.  

Α) Ροόμετρα οξυγόνου τοίχου διπλά 

Β) Ροόμετρα οξυγόνου τοίχου  μονά  
Γ) Μπουκάλια με πώμα για ροόμετρα Ο2 

Δ) Ροόμετρα φιαλων Ο2  

100 

10 
400 

30 

40.  

Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό 
άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη 

κυτταρίνης και γουλουρονικό οξύ διαστάσεων από 
2εκ πλάτος έως 45εκ μήκος για έλκη με ιστικό 

έλλειμμα,  (GMDN 11315) 200τεμ 

41.  

Κρέμα  ενυδατική αποφολυδωτική με ουρία και 

γαλακτικό οξύ για τη φροντίδα  διαβητικών 
ποδιών για πρόληψη. (GMDN 11315) 250τεμ 

42.  Σωλήνες αερίων, ατραυματικοί, Νο 22 1000τεμ 

43.  

Σωληνοειδής δικτυωτός 
επίδεσμος(άκρων-κεφαλής-κορμού)  διαφόρων 
μεγεθών (Νο 3-10) (CPV 33141110-4) 

Άκρων= 5 
Κεφαλής= 10 

Κορμού=5 

44.  
Φακελάκια φαρμάκων (νοσηλείας) (CPV 
30199230-1) 110000 

45.  Φορμόλη (FORMALDEYDE 10%) 5 litr 50τεμ 

46.  Φακαρόλα υφασμάτινη (ρολλό) 2000μ 

47.  

 
Συσκευές  μικροσταγόνων για έγχυση 

παρεντερικών ορών και φαρμάκων τύπου dial a 
flo 

10000τμχ 

48.  
Αισθητήρες O2 για μόνιτορ Protocol Propaq104 
EL (CPV 35125100-7) 30τεμ 

49.  
Αισθητήρες Ο2 για ηλεκτρονικό πιεσόμετρο 
Welch Allyn (CPV 35125100-7) 14τεμ 

50.  

Νάρθηκας προστασίας σημείου φλεβοκέντησης 
μικροί 450, μασαίοι 2700, μεγάλοι 400 (CPV 
33141760-5) 3550τεμ 

51.  
Περιχειρίδες για μόνιτορ Protocol Propaq 104 EL 
(GMDN 35003) 600τεμ 

52.  
Περιχειρίδες για πιεσόμετρο Welch Allyn 
ενηλίκων και παιδιών 

10 ενηλ. 
10 παίδων 

53.  

Συσκευή παρεντερικής χορήγησης υγρών 
διαλυμάτων/φαρμάκων με τις ηλεκτρονικές 

αντλίες  Life care 5000 (GMDN 11675) 200 

54.  

Xαρτί για monitor NIHON KOHDEN TEC 7621 K 

(GMDN 40882) 300 

55.  
Χαρτί για monitor Protocol Propaq 104 EL 
(GMDN 40882) 40 

56.  
Χαρτί καρδιογράφου MACQUARIE CT 100 
(GMDN 40882) 40 

57.  Χαρτί καρδιογραφου DELTA 1 Plus (GMDN 200 



40882) 

58.  Χαρτί καρδιογράφου Shiller AT1  (GMDN 40882) 600 

59.  Χαρτί πιεσόμετρου Welch Allyn (GMDN 40882) 40 

60.  

Τέντες Ο2 (πλαστικές) για συσκευή χορήγησης 
διάχυτου υγροποιημένου οξυγόνου 4 

61.  

Βραχιολάκι-ταυτότητα α)ενηλίκων και β)παίδων Α) 3000 
Β)1000 

62.  

Περιχειρίδες πιεσομέτρων Welcy Allyn. , 
Διαστάσεων ADULT 11 (34,3 cm x 25,3 cm)., 

Διαστάσεων Large ADULT 12 (43,4 cm x 32,1 
cm).Διαστάσεων CHILD (21,3 cm x 15,8 cm). 
(GMDN 34978) 

30 ενηλ.  
15 παίδων 

63.  

Χαρτί καρδ/φου  FUCUDA.FU 6375 P – OP – 122 
TE, διαστάσεις 63 mm χ 75 mm x 300 Φ (πλακέ) 

(GMDN 40882) 1000 

64.  

Χαρτί καρδ/φου Delta 1 plus cardiolines, 60 mm 

x 30 mm (στρογγυλό) (GMDN 40882) 200 

65.  

Κύκλωμα αναπνευστήρα Oxylong 1.000 

(Druger), το οποίο να αποτελείται από βαλβίδα 
αναπνοής και σπιράλ πολλαπλών χρήσεων. 4 

66.  
Λάμπες Ωτοσκοπίου, τύπου HeNE  EN  80 (CPV 
34913000-0) 30 

67.   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ: Να είναι  medical 
Grade PVC – Latex free. Να φέρει διαυγή, 
ευπίεστο, σταγονοθάλαμο με αεραγωγό. Ο 

αεραγωγός να φέρει υδρόφοβο μικροβιοκρατές 
φίλτρο, το οποίο θα διατηρεί τη ροή του υγρού 

ανεμπόδιστη και να μην επιτρέπει την 
παλινδρόμηση του αέρα. Να φέρει φίλτρο  
κατακράτησης μικροσωματιδίων. Να φέρει 

ρυθμιστή ροής. Να καταλήγει σε Luer Lock. Να 
έχει μήκος τουλάχιστον 220 cm. Να φέρει 

ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την 
αποφυγή της ελεύθερης ροής (CPV 33194100-7) 
 

170000 
 

68.  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Να είναι medical Grade PVC – 

Latex free. Να φέρει διαυγή, ευπίεστο, 
σταγονοθάλαμο. Να φέρει φίλτρο αίματος ηθμού 
200 μ. Να φέρει ρυθμιστή ροής. Να καταλήγει σε 

Luer Lock. Να έχει μήκος τουλάχιστον 220 cm. 
Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για 

την αποφυγή της ελεύθερης ροής. (CPV 
33194200-8) 6000 

69.  Βενζίνη καθαρισμού μπουκάλια 500 ml 100τεμ 

70.  

Χαρτί για απινιδωτή NIHON KOHDEN TEC 
5531K BC-763V 

40 τεμ 



71.  

Χαρτί για απινιδωτή NIHON KOHDEN TEC 
5521K BC-763V 

40 τεμ 

72.  

Χαρτί καρδιογράφου FUCUDA cardimax FX 

7102 

1000 τεμ 

73.  

Χαρτί καρδιογράφου max 600 

300 τεμ 

74.  

Χαρτί καρδιογράφου SHILLER  

300 τεμ 

 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  

75.  Αμνιοκούχ – Αποστειρωμένα 600 

76.  Βελόνες νεογνών (Μπλέ), 23 G  1000 

77.  Βουρτσάκια για TEST-PAP – Αποστειρωμένα 2500 

78.  

Γάλατα βρεφών 1ης  και 2ης  βρεφικής ηλικίας 1ης = 600 

2ης = 30 

79.  

Γυαλάκια νεογνών προστασίας φωτοθεραπείας. 

(CPV 33735100-2) 200 

80.  

Μητροσκόπια μιας χρήσεως αποστειρωμένα 

(GMDN 36628) 10000 

81.  Βραχιολάκια νεογνών   600 

82.  

Πάνες βρακάκια νεογνών από 2-5 Kgr (GMDN 

11239) 2500 

83.  Πλακάκια για TEST-PAP 2500 

84.  

Σπάτουλες για TEST-PAP – πλαστικές 

–Αποστειρωμένες. 2500 

85.  

Σακουλάκια για  ουροκαλλιέργεια , αυτοκόλλητα 

, νεογνών.  200 

86.  

SLIP μιας χρήσης γυναικών (MOLTI 

PANTS)δικτυωτά, ελαστικά (CPV 18311000-2) 1500 

87.  

Φιαλίδια γενικής αίματος με αντιπηκτικό , 

νεογνών 600 

88.  

Ταινίες καρδιοτοκογράφου Fetarpack 21-T της 

Seward. Ταινίες καρδιοτοκογράφου 
Hewtett-Packard ser 50N. 

300 
1200 

89.  

Αναρροφήσεις βλεννών νεογνών με δοχείο και 
χωρίς δοχείο, Αποστειρωμένες No 6 έως Νο 10 
(GMDN 41978) 

Νο  6 
Νο 8 
Νο 10 

Χωρίς δοχείο 

100 
300 
300 

50 

90.  

Μπιμπερό νεογνών γυάλινα 250 ml με πιπίλα 

καουτσούκ και καπάκι 300 

91.  Κλιπς ομφαλών νεογνών (GMDN 32192) 500 

92.  Σερβιέτες λοχείας (CPV 33771100-6) 10000 

93.  Χαρτί (φίλμ εκτυπωτή και μελανοταινίες), για 30 



υπέρηχο MITSUBISH , CP 700 110mm X 22mm 
(CPV 30197630-1) 

94.  
Σκουφάκια νεογνών Ισοθερμικά 

50 

95.  
Σαμπουάν με αφρόλουτρο νεογνών(2 σε 1) (CPV 
33411610-6) 150 

96.  Προστατευτικά κολπικού υπερήχου  3000 

97.  

Φορμάκι φωτοθεραπείας νεογνών, να είναι από 

βελούδινο ύφασμα, να κρατά το μωρό στη σωστή 
θέση για αποτελεσματική θεραπεία, να 
προστατεύει το μωρό, το νοσηλευτικό προσωπικό 

και τους γονείς από τη διάχυση της μπλέ 
ακτινοβολίας, να ελαχιστοποιεί την ανάγκη για 
προστασία των ματιών του παιδιού, να κρατά το 

μωρό ασφαλές και ζεστό κατά τη διάρκεια της 
φωτοθεραπείας, να πλένεται στούς 65-90ο C. 

Πολλαπλών χρήσεων  4 

98.  

Σάκοι αναρρόφησης 1 λίτρου για αναρρόφηση 

νεογνών τύπου Medela Beicik30 (CPV 
33141610-9) 300 

99.  
Βελόνες παρακέντησης δουγλασείου  

10 

100.  

Τραχειοσωλήνες νεογνών χωρίς cuff νο 2, 21/2, 3, 
31/2 (GMDN 14096) 

10τεμ 
10τεμ 

10τεμ 
20τεμ 

101.  
Συσκευές εμβρυολκίας χειροκίνητες με 
ενσωματωμένη αναρρόφηση μίας χρήσεως 100 

102.  
Μάσκες νεογνών για νεογνική αμπού τύπου 
laerdal  (CPV 33157100-6) 30 

103.  
Αισθητήρες μ.χ. οξυμέτρου φορητού NPB – 40 – 
NELLCOR PURITAN BENNET για νεογνά 400 

104.  
Αισθητήρες Οξυμέτρου NIHΟN KOHDEN για 
νεογνά 200 

 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ  

105.  

SET περικαρδίου 
Μια βελόνα εισαγωγής 18G, μήκους 15 εκ.  
Συρμάτινο οδηγό 0,038’’ από ανοξείδωτο ατσάλι, 

με ασφαλές ατραυματικό άκρο τύπου J (3mm).   
Σωλήνα παροχέτευσης περικαρδιακού υγρού, 

διαμέτρου 8,5 Fr και μήκους 22 εκ. Ο σωλήνας 
είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη και 
φέρει στο τελικό του άκρο 4 πλάγιες οπές. 

Συνδετικό σωλήνα μήκους 5 εκ. για τη σύνδεση 
του σωλήνα παροχέτευσης με το σύστημα 

συλλογής. 
Συνδετικό σωλήνα μήκους 7,5 εκ. με three-way 
stopcock  για τη σύνδεση του σωλήνα 

παροχέτευσης με το σύστημα συλλογής. 
Ειδικό καλώδιο για τη συνεχή 
ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή κατά τη 

διάρκεια προώθησης της βελόνας εισαγωγής.     5 



Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης  
Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία peel pack.  

 

106.  

Αυτοκόλλητα καρδιογράφου ενηλίκων να έχουν 

επαρκή γέλη να κολλάει σταθερά στο δέρμα και 
να είναι υποαλλεργικά 20000 

107.  

Βεντούζες καρδιογράφου ενηλίκων το μεταλλικό 
μέρος να μην οξειδώνεται. Το πουάρ να είναι 
πλενόμενο από ανθεκτικό υλικό 24 

108.  

Ηλεκτρόδια προσωρινής επιδερμικής 
βηματοδότησης SET, μιας χρήσης αυτοκόλλητα 

συμβατό με μόνιτορ – βηματοδότη ZOLL μέγιστης 
ενέργειας 360 J 10 

109.  

Ηλεκτρόδια προσωρινής επιδερμικής 
βηματοδότησης set μιας χρήσεως μέγιστης 
ενέργειας 360 J συμβατό με μόνιτορ βηματοδότη 

NIHON KOHDEN 10 

110.  

Περιχερίδες Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (CPV 

33123100-9) 12 

111.  

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια διαδερμικής 

προσωρινής βηματοδότησης ενηλίκων μιας 
χρήσεως συμβατά με Medtronic LIFE Pack 20 e 

DEFIBRILATOR/MONITOR ενηλίκων μιας 
χρήσεως 10τμχ 

112.  

Χαρτί απινιδωτή με βηματοδότηση FQS 50-3-100 

NIHON KOHDEN (GMDN 40882) 20 

113.  

Χαρτί πολυκάναλου ΗΚΓ NIHON – KOHDEN 

RQS216-6B 300 (GMDN 40882) (ρολλα) 40 

114.  

Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης Set  με  

three Way  και σύριγγα   5 Fr με μπαλονάκι και 
μεταλλικούς συνδετικούς ακροδέκτες 15τμχ 

115.  

Καθετήρες υποκλείδιου για βηματοδότηση  
προσωρινή (θηκάρι ) 6&7 Fr  Set αποστειρωμένο 
με 2 βελόνες – σύρμα οδηγό, μέσα σε πλαστικό 

πλαίσιο , καλύπτρα ζελατινέ σπιράλ, νυστέρι με 
λαβή , γάζα, σύριγγα 10ml & βελόνα three Way  

introducer  

6 Fr= 15 τμχ 

7 Fr= 10 τμχ 

116.  

Χαρτί καταγραφής ΗΚΓ δοκιμασίας κόπωσης 
μηχανήματος ΜARQUETTE  ADVANCED  

EXERCISE  SYSTEM  MAX –1. Το χαρτί να είναι 
λείο, ανθεκτικό, να μην διπλώνει στο 

καταγραφικό μηχάνημα, διαστάσεις : 216 χ 280 χ 
300. 100 τμχ 

117.  
Χαρτί για monitοr –απινιδωτή τύπου – ZOLL  
 M Series. 20 τμχ 

118.  

Χαρτί καταγραφής πολυκάναλου ΗΚΓ  τύπου 

MAC 1200ST GE Medical systems (πλακέ) 

80τμχ 

 

119.  

Ταινίες ποσοτικής μέτρησης για παρακλίνια 

μέτρηση B-type, Natriuretic peptide (BNP) εντός 
5min από γενική αίματος συμβατό με την 

υπάρχουσα συσκευή Biosite Triage Meter Plus. 150 τμχ 



120.  

Περιχειρίδες με αεροθάλαμο αυτοκόλλητες 
πολλαπλών χρήσεων συμβατές με ηλεκτρονικό 

πιεσόμετρο DYNAMAP XL No 31- 40 cm 2 

121.  

Χαρτί καταγραφής ρολό για Medronic Life Pack 

20e Defibrilatur- monitor 100 τμχ 

122.  

Συσκευές έγχυσης για χορήγηση φωτοευαίσθητων 

διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες ΟΡΤΙΜΑ  250 

123.  

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ MONITOR NIHON KOHDEN 

BSM-2351K.            
Α)Αισθητήρας δακτύλου SPO2 , TL 201T,  

Β)Kαλώδιο τριπολικό , BR-9003P, γ)Προέκταση 
ECG, JC-906P, δ)Προέκταση NIBP/ADULT, 
YN-901P, ε)Περιχειρίδες για παιδιά , YP-962T, 

στ)Περιχειρίδες ενηλίκων , YP-963T,  ζ) 
Προέκταση SPO2 ,JL 900P, 

Α) 4τμχ 
Β)4τμχ 

Γ) 4 τμχ 
Δ) 4τμχ 
Ε) 1 τμχ 

ΣΤ) 4 τμχ 
Ζ) 4 τμχ 

124.  

Χαρτί καταγραφής ΗΚΓ NIHON KOHDEN 
Cardiofax (ρολλά 5 cm Πλατος) 

30 τμχ 

125.  
Κύκλωμα για αναπνευστήρα e vent medical LTD  

10 τεμ 

126.  
Μπαταρία απινιδωτή ZOLL M series BIPHASIC 
200 j  1 tmx 

127.  
Χαρτί καταγραφής για μόνιτορ απινιδωτή 
medronic Life Pack 20e 5 τμχ 

128.  

Κλειστό σύστημα μέτρησης αιματηρής 
αρτηριακής πίεσης με Transducer συμβατό με 
καλώδιο  Monitor NIHON KOHDEN   10 τμχ 

129.  

Επαγωγές για το test κόπωσης MARQUETTE  
ADVANCED  EXERCISE SYSTEM  INC MAX –1 

ΣΕΤ με κλιπς 12 επαγωγών  3 σετ 

130.  
Βελόνες παρακέντησης περικαρδίου 18G 

5 τχμ 

131.  
Κασέτα ΑΜ4 για το τεστ κόπωσης ΜARQUETTE 
ELECTRONICS INC  (ΜΑΧ -1) 1 TMX 

 
 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  

132.  Θερμικό χαρτί για εκτυπωτή υπερήχων SONY 2000τεμ 

133.  
Χαρτί θερμογραφικό 5,5 cm, 11 cm 5,5cm   1000 

11cm    1000 

134.  Διηθητικό χαρτί ( πακέτα ) 1000 

135.  Παραφίλμ ( πακέτα ) 1000 

 ΑΞΟΝΙΚΟΣ  

136.  

Σύριγγες για τον εγχυτή συμβατές με MEDRAD 

VISTRON CT. 
Να προσφερθεί κιτ σύριγγας που να διαθέτει: 

Σύριγγα 200 ml, γραμμή σύνδεσης ασθενή, 
σωληνάκι πλήρωσηςσκιαγραφικού 
Η σύριγγα να διαθέτει το σύστημα FLUIDOT το 

οποίο δείχνει αν η σύριγγα είναι γεμάτη ή άδεια 
Να έχουν πιστοποίηση από τον κατασκευαστή του 2500τεμ 



εγχυτή ότι είναι συμβατές με το συγκεκριμένο 
μοντέλο εγχυτή 

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

137.  

Α) Ca(OH)2 (Ουδέτερο  στρώμα) 

Β)Φωτοπολυμεριζόμενο (σωλήνες) 

Α)20 

Β)15 

138.  CAVIT (πρόχειρο εμφρακτικό υλικό) (κουτιά) 40 

139.  Αιμοστατικό (τύπου ALVOGYL)(κουτιά) 50 

140.  Αμάγαλμα (σε αμπούλες)  800 

141.  
Αμπούλες αναισθητικού με αδρεναλίνη septanest 
n (1/200.000) με αρτικαϊνη 4% 3500 

142.  Αντισηπτικό ριζικών σωλήνων (CRESOPHENE) 6 

143.  Άξονες ανασυστάσεων 5 

144.  

Βελόνες μιας χρήσης (1500 μακριές-1500 

κοντές) οδοντιατρικές για Carbule 27 G 0.40mm  3000 

145.  Διαμαντάκια αεροτούρ (διαφόρων σχημάτων) 500 

146.  Διευρυντήρες (όλα τα μεγέθη) 200 

147.  Εγλεφίδες μικρομότουρ (διαφόρων σχημάτων) 400 

148.  Εργαλεία έμφραξης ριζικών σωλήνων (LEDULO) 10 

149.  Ζno+Ευγενόλη(ουδέτερο στρώμα) 20 

150.  Κόνοι γουταπέρκης 200 

151.  Κόνοι χάρτου 1000 

152.  

Βουρτσάκια λείανσης μικρομότουρ (λάστιχο) για 

λείανση 500 

153.  

Μεταλλική ταινία (για εμφράξεις αμαγάλματος 

τείχωμα) 15 

154.  Πολφουλκοί , (όλα τα μεγέθη) 200 

155.  Ρητίνες χημικά πολυμεριζόμενες 20 

156.  Σιελαντλίες, (όλα τα μεγέθη) 3500 

157.  Σπόγγοι αιμοστατικοί 30 

158.  
Σύνθετη ρητίνη (φωτοπολυμεριζόμενη) 
Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ριτίνη, πλήρες σετ. 60 

159.  ταινίες λείανσης ρητινών 1000 

160.  Ταινίες σελοφάνης (για εμφράξεις ρητίνης) 10 

161.  Τροχολιθάκια λείανσης εμφράξεων 20 

162.  Υλικό έμφραξης ριζικών σωλήνων (SPAD) 5 

163.  Φύραμα λείανσης δοντιών (στίλβωμα) 10 

164.  Οξυφωσφορική κονία (υγρό & σκόνη) 10 

165.  Ταινίες λείανσης αμαλγάματος 30 

 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  

166.  

Αμπούλες ξηρού κλιβάνου 
Να περιέχει βιολογικό σπόρο( B.stearotfer 

mophilus)και θρεπτικό υλικό.Να έχει 
ενσωματωμένο χημικό δείκτη και καπάκι 
ασφαλείας που να ασφαλίζει μετά τον κλιβανισμό 

εύκολα.Να αναγράφεται το είδος και ο 
πληθυσμός των σπόρων. 500τεμ 



167.  

Αντισκωριακά χειρουργικών εργαλείων, για 
χρήση στο χέρι. Να απομακρύνει εύκολα 

αποξηραμένους ρύπους, σκουριές, στίγματα από 
την επιφάνεια των χειρουργικών εργαλείων. 150 lt 

168.  

Απολυμαντικό υγρό για πλυντήριο χειρουργικών 
εργαλείων και υποδημάτων  500 Lit 

169.  Αυτοκόλλητες ετικέτες για αποστειρωμένα πακέτα 100 πακετα 

170.  

Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλίβανο 
ατμού. Η θέση των χημικών δεικτών και των 

άλλων ενδείξεων να είναι σε τέτοιο σημείο , ώστε 
να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών 
μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες να 

βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης 
πλευράς ώστε να λαμβάνουν υπόψιν τις 

παραμέτρους αποστείρωσης ( θερμοκρασία, 
χρόνος, ατμός).Η αυτοκόλλητη πλευρά πρέπει να 
είναι προδιπλωμένη ώστε να εξασφαλίζει 

ευθύγραμμο κλείσιμο μετά την αφαίρεση της 
προστατευτικής ταινίας.Να υπάρχουν σε ποικιλία 

διαστάσεων 

90X260=50000 

130X280=60000 
190X360=40000 

300X450=50000 

171.  

Eτικέτες χάρτινες για κουτιά χειρ/κών 
εργαλείων.Να φέρουν ενσωματωμένο χημικό 

δείκτη, Να είναι διαστάσεων 66 χ 40 mm περίπου 6000τεμ 

172.  

Δείκτες BOWIE DICK TYPE TEST PACT για την 

αποστείρωση κλιβάνου ατμού. Η χρωστική να μην 
έχει μόλυβδο και άλλα τοξικά μέταλλα. Να 

ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού 
(χρόνος , θερμοκρασία, υγρασία) και επί πλέον 
την παρουσία αέρος στον κλίβανο. Να φέρει 

στοιχεία παραγωγής και ημερομηνία λήξης . Να 
συνοδεύεται από αναλυτικό διαγνωστικό πίνακα 
σφαλμάτων.  1200τεμ 

173.  

Δείκτες απολύμανσης. Να ελέγχει την θερμική 
απολύμανση ( κύκλος 93ο c –10mm). Να φέρει 

ημερομηνία παραγωγής & λήψης Να έχει 
απότομη χρωματική αλλαγή. Να μην είναι 

τοξικός. 200τεμ 

174.  
Δείκτες αποστείρωσης (μάρτυρες) για κλίβανο 
ατμού 200000τεμ 

175.  Δείκτες βιολογικοί κλιβάνου ατμού 1600τεμ 

176.  

Δείκτες χάρτινοι αποστείρωσης ξηρού 

κλιβάνου.Να αναγράφουν ημερομηνία 
παραγωγής & λήψης.  Να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα προγράμματα  

αποστείρωσης του ξηρού κλιβάνου 
εξισορροπώντας τις αντίστοιχες παραμέτρους. 2000τεμ 

177.  
Θερμογραφικό χαρτί για κλίβανο ατμού OMAZA, 
πλάτος 5,7 cm 200τεμ 

178.  
Καταγραφικό χαρτί για κλίβανο ατμού  
GETINGE., πλάτος 5,7 cm Belimed 300τεμ 



179.  

Λιπαντικά σπρεϋ, χειρουργικών εργαλείων.Να 
είναι μη τοξικό, να είναι υδατοδιαλυτό, άνευ 

σιλικόνης.Να διαθέτει επιπρόσθετο μακρύ ρύγχος 
ψεκασμού για λίπανση σε δύσκολα σημεία. (π.χ. 

αρθρώσεις). 150τεμ 

180.  

Ρολοί αποστείρωσης για τον κλίβανο ατμού, με 

πιέτα , όλων των διαστάσεων. Οι χημικοί δείκτες 
να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να 
λαμβάνουν υπόψιν τις παραμέτρους 

αποστείρωσης. Να διατίθεται σε μορφή πιέτας 
μήκους 100 μ. και πλάτους 75,100,150,200, 
250,300,400 mm  

75=25  

100=25 
200=25 

400=25τεμ 

181.  

Ταινία αυτοκόλλητη για το τύλιγμα πακέτων σε 
υγρό κλίβανο, απλή και με μάρτυρα 

αποστείρωσης.Να είναι σε μορφή ρολού με 
ένδειξη αποστείρωσης με διάσταση από 1,8 έως 

2,0 cm πλάτος κ αί μήκος τουλάχιστον 50 μ. Η 
κόλλα να είναι κατάλληλη για χρήση σε ιματισμό 
και σε χαρτί.  5000 τεμ 

182.  

Φίλτρα χάρτινα, μιας χρήσης, για τα μεταλλικά 
κουτιά αποστείρωσης 23cmx23cm ,   & μακράς 

διάρκειας 23 χ 53 cm,   
23Χ23=15000 
25Χ53=15000 

183.  Χαρτί αποστείρωσης Tray-Liner 30 εκ Χ 60 εκ 7000 τεμ. 

184.  

Χαρτί αποστείρωσης, μη αποστειρωμένο, για 

περιτύλιξη υλικών και ενισχυμένο για 
Ορθοπεδικά πακέτα. Διαφόρων διαστάσεων 

50χ50=2000τεμ 

75χ75=4000τεμ 
100χ100=7000τεμ 
120χ120=7000τεμ 

185.  

Σακούλα DUST COVER για προστασία 
αποστειρωμένου υλικού, τουλάχιστον εξάμηνης 

διάρκειας 40τεμ 

186.  

Έτικέτα αναγνώρισης χειρουργικών εργαλείων.Οι 

ταινίες αναγνώρισης να είναι απόλυτα ανθεκτικές 
στις συχνές πλύσεις και αποστειρώσεις εργαλείων. 2000τεμ 

187.  Mελανοταινίες για τον κλιβανο Ατμού SORDINA 60τεμ 

188.  Καταγραφικό χαρτί Κλιβάνου Πλάσματος  40τεμ 

189.  Μελανοταινίες για τον κλίβανο STERRAD 100 S 40τεμ 

190.  

Adaptor τριών μεγεθών.Να είναι κατάλληλοι για 

την προσρμογή του ενισχυτή STERRAD με 
διαστάσεις 1mm, 3mm, 6mm 

1=100 

3=200 
6=200 

191.  

Booster Ενισχυτής Αποστείρωσης STERRAD :Ο 
ενισχυτής ((Booster) να περιέχει ποσότητα 
υπεροξειδίου του υδρογόνου η οποία να 

απελευθερώνεται κατά την διάρκεια του κύκλου 
αποστείρωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κλιβάνου.Να εφαρμόζεται στο αντικείμενο με την 

βοήθεια υποδοχέων . 700τεμ 

192.  

Βιολογικός δείκτης για κλίβανο Ατμού. Σπόρια 

βακτηριδίων ( Baclluw stearother mophilus 
Bacillus, για τον κλίβανο ατμού, με 

ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε μορφή 
αμπούλας. Να δίνουν οπτικό αποτέλεσμα σε 3 1500τεμ 



ώρες.Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπου 
αναφέρονται ο χρόνος θανάτωσης στους 121ο C & 

134Ο C, η ημερομηνία λήψης, 

193.  

Θήκες διαφόρων μεγεθών αυτοκόλλητες και 

θερμοσυγκολούμενες. Να έχουν την διαπερατή 
όψη από υλικό TyveK υψηλής ποιότητας , 
πολυολεφύνη με ενσωματωμένο χημικόδείκτη 

αλλαγής .Η άλλη όψη να είναι από διαφανές φιλμ 
από πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα με ενδείξεις που 

δηλώνουν την χρήση στον κλίβανο STERRAD. Οι 
διαστάσεις να είναι περίπου : 75 χ 200 mm,  
100 x 260 mm,  

150 x 320 mm. 

12000τεμ 
12000τεμ 

6000τεμ 

194.  

Κασέτα αποστείρωσης. Κασέτα να διαρκεί για 

πέντε κύκλους και να περιέχει υπεροξείδιο του 
υδρογόνου σε περιεκτικότητα 58% κατανεμημένο 
σε δέκα φιαλίδια στο εσωτερικό της. Η 

συσκευασία να περιλαμβάνει χημικό δείκτη 
STERRAD με ημερομηνία λήξης . 700τεμ 

195.  Κιβώτια απόρριψης κασετών 30τεμ 

196.  Κουτί για Booster 44τεμ 

197.  

Ρολό διαφόρων μεγεθών (με πιέτα και χωρίς 
πιέτα) .Η διαπερατή όψη να είναι από υλικό 
Tyvek υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένο 

χημικό δείκτη μη τοξικό. Η άλλη  όψη να είναι 
διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο, πολυεστέρα  

με ενδείξεις για χρήση στον κλίβανο STERRAD. 
Να υπάρχουν σε διαστάσεις 
(50,70,100,150,200,250, ,500) mm χ 70 m 

περίπου 

50=20 

70=20 
100=10 

150=10 
200=60 
250=40 

500=20 

198.  

Χαρτί αποστείρωσης. Να είναι  κατασκευασμένο 

από υλικό κατάλληλο για χρήση στον κλίβανο 
STERRAD. Να αναφέρει χαρακτηριστικά  που 
αφορούν την διάρκεια αποστείρωσης Να υπάρχει 

σε διαστάσεις περίπου :60 χ 60, 75 χ 75, 100 χ 
100, 125 χ 125cm 250 από κάθε μέγεθος 

199.  

Χημικοί δείκτες αποστείρωσης ( μάρτυρες για 
κλίβανο ατμού). Να λαμβάνει υπόψιν όλες τις 

παραμέτρους κύκλου 
αποστείρωσης.(Θερμοκρασία, χρόνος υγρασίας). 
Η χρωστική να μην έχει μόλυβδο και άλλα τοξικά 

μέταλλα. Να υπάρχουν τυπωμένα στην 
συσκευασία τα στοιχεία παραγωγής και η 
ημερομηνία λήξης. 150000 

200.  

Αμπούλα Βιολογικού Ελέγχου STERRAD 
(Βιολογικός Δείκτης). Να περιέχει βιολογικό 

σπόρο( B.stearotfer mophilus)και θρεπτικό 
υλικό.Να έχει ενσωματωμένο χημικό δείκτη και 

καπάκι ασφαλείας που να ασφαλίζει μετά τον 
κλιβανισμό εύκολα.Να αναγράφεται το είδος και 
ο πληθυσμός των σπόρων. 1200 



201.  

Χημικοί Δείκτες  STERRAD (ΤΑΙΝΊΕΣ).Ειδικό 
αποθεματικό χαρτί με χημική μελάνι που αλλάζει 

χρώμα από κόκκινο σε πορτοκαλί ή ανοιχτότερο 
μη τοξική , κατάλληλη για το περιβάλλον του 

κλιβάνου STERRAD και ένδειξη για χρήση σε 
αυτόν 15000 

202.  

Απορρυπαντικό – απολυμαντικό σε υγρό για 
πλύσιμο χειρ/κών εργαλείων στο χέρι. Να είναι 
χαμηλού αφρισμού, ελαφρά αλκαλικό, χωρίς 

καυστικά αλκάλια η ιωδιούχα παράγωγα. Να 
επιτυγχάνει υψηλού βαθμού απολύμανση (όχι 
προαπολυμαντικό) εντός 15  - 20 λεπτών.Να είναι 

συμβατό με το υλικό προς πλύση όπως χειρ/κά 
εργαλεία, ενδοσκόπια κ.λ.π.  500 lt 

203.  Λιπαντικό για πλυντήριο εργαλείων LANCER 4Lt 15τεμ 

 ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ  

204.  

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΛΑ 
1. Να είναι αποστειρωμένα, ενηλίκων, μιας 

χρήσης. 
2. Να έχουν ένδειξη Latex free (στη 

συσκευασία). 

3. Να έχουν μήκος 2m. 
4. Να έχουν τάπα προστασίας στο συνδετικό 

«Υ». 

5. Να αποσυνδέονται στο συνδετικό «Υ», για 
εφαρμογή Nebulizer. 

6. Να έχουν λεία εσωτερική επιφάνεια 
(smoothbore). 

7. Τα άκρα τους να είναι σκληρά στο 

συνδετικό «Υ» και μαλακά στο σημείο 
σύνδεσης με το μηχάνημα. 

 1000 

205.  

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ 
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 

 

1. Να έχουν αντιμικροβιακές ιδιότητες. 
2. Να έχουν μήκος 1,60m και να είναι 

ομοαξονικά. 

3. Το κύκλωμα να είναι αποτελεσματικό κατά 
99,9% στον περιορισμό της ανάπτυξης του 

MRSA, που αποτελεί έναν από τους πιο 
επικίνδυνους παράγοντες ανάπτυξης 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. (Να 

κατατεθούν επίσημα στοιχεία που να το 
αποδεικνύουν (prospectus).  

4. Ανάλογη αποτελεσματικότητα εμφανίζει και 

εναντίον άλλων παθογόνων μικροοργανισμών 
όπως Staphylococcus epidermis, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae και Acinetobacter 
cacloaceticus. 150 



5. Αν δεν υπάρχει ορατή επιμόλυνση το κύκλωμα 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για 

χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.  
6. Να έχουν ένδειξη latex free. (Στη συσκευασία). 

7. Να έχουν συνδετικό γωνία 360ο και τάπα 
ασφαλείας στο άκρο που συνδέεται με τον 
ασθενή. 

8. Το κύκλωμα να συνοδεύεται από σύστημα για 
τον έλεγχο των διαρροών, που εξασφαλίζει τον 

ανεξάρτητο έλεγχο τόσο του εσωτερικού όσος 
και του εξωτερικού σωλήνα πριν από τη χρήση 
του κυκλώματος. 

9. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. 
 

206.  
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ LTV 900 40 

207.  

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ (SPACE CHAMPER) 
ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΠΟ 

ΜΟΡΦΗ MDI. 200 τεμ. 

208.  

Αυτοκόλλητα επιθέματα μέτρησης εγκεφαλικής 

οξυγόνωσης συμβατα με το μηχάνημα 
Somanetics Invos 50 

209.  

Trocar θώρακος από Νο 8 έως Νο 36 

500τεμ 

210.  

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ  με βαλβίδα 

Να περιέχει:  
καθετήρα 8 Fr x 6.44” (16cm) 18G που να 
αποτελείται από βελόνα πνευμοθώρακα που 

περιβάλλεται από ακτινοσκιερό περίβλημα, με 
δυνατότητα προσαρμογής στρόφιγγας  
Βαλβίδα Heimlich  

Προέκταση με προσαρμογέα 

 15 

211.  

SET παρακέντησης θώρακα 
Η εισαγωγή του σωλήνα παροχέτευσης να γίνεται 

με τη χρήση της τεχνικής Seildinger . 
Με ειδική κατασκευή του καθετήρα ( EchoTip), 
που να  

επιτρέπει την αναγνώριση της θέσης της με 
ακρίβεια όταν προωθείται στον πλευριτικό χώρο 
με τη βοήθεια υπερήχων. 

Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από PVC 
, υλικό που ελαττώνει την πιθανότητα διπλώματος 

ή σύμπτωσης των τοιχωμάτων του κατά την 
εφαρμογή αρνητικής πίεσης . Με ύπαρξη 
πολλαπλών πλαγίων οπών που να εγγυάται την 

απρόσκοπτη λειτουργία του.  
Με εύρος μεγεθών του σωλήνα εισαγωγής (8.0 έως 
36 Fr) που επιτρέπει την άριστη επιλογή μεγέθους 

ανάλογα με την  100 



ένδειξη σε παιδιά και ενήλικες.   

212.  

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ συμβατά με την 
συσκευή BIS του Νοσοκομείου 

 
100 

213.  

ΓΑΖΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ  
Επίθεμα αφρώδες πολυουρεθανικό με σχισμή για 

τραχειοστομία διαστάσεως 9εκ Χ 9εκ. 
 3500 

214.  
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΣΙΛΙΚΩΝΗΣ 2 litr και 1 
litr 10 - 20 

215.  

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ MONITOR INTELLIVUE 

MP60 
Small, adult, large 5-30-10 

216.  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ MONITOR 
INTELLIVUE MP60 (3Μετρα) 15 

217.  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο2 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ  

MONITOR INTELLIVUE MP60 (Καλωδιο 3μετρα) 50 

218.  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ο2 MONITOR 
INTELLIVUE MP60  15 

219.  

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΙ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΟ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΥΠΟΥ SHILEY NO 5 ΕΩΣ 11  5 τεμ. από κάθε Νο 

220.  

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 500 

221.  

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ 
ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, υψηλης 

ποιοτητας για μακρα παραμονη στην τραχεια ολα 
τα μεγεθη απο 5 εως 10 

 

Νο6=500 
Νο7=300 

Νο8=400 
Νο9=100 

 

222.  ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ VIDE 30 

223.  

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 100 

224.  

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ 
ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ NIHON 
KOHDEN 40 

225.  

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) ΟΡΘΟΥ Νo 9 
ΕΩΣ12 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

PHILIPS Β. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας ορθού 
κατάλληλο για στοματική, ρινική ή 
ορθική-πρωκτική χρήση. Να διαθέτουν πολύ λεία 

επιφάνεια χαμηλής τριβής για την εύκολη 
εισαγωγή τους. Να είναι λεπτοί και εύκαμπτοι 

ώστε να επιτυγχάνουν άνεση για τον ασθενή. Να 
είναι κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους 100 



monitors και να διατίθενται σε Νο 9Fr και 12Fr . 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΘΑ 

ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΣΑ  ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘ’ ΟΛΗ 
ΤΗΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

226.  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ 

Οι νάρθηκες θα πρέπει να είναι συμβατοί με το 
μηχάνημα plebopress DVT που διαθέτει το 
νοσοκομείο 

Μεγέθη small medium large 

Small 10τεμ 
Medium 60τεμ 

Large 80 τεμ 

227.  

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 

Ιμάντες ακινητοποίησης χεριών, μέσης και 
ποδιών, κατασκευασμένοι από βαμβακερό υλικό 

κατάλληλοι για τη αποφυγή αυτοτραυματισμού 
κατά την διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. Οι 
ιμάντες να προσφέρονται σε σετ το οποίο να 

περιλαμβάνουν Μαγνητικά κλειδιά, Κλειδαριές 
κλείστρα, Μανσέτες χεριών, ποδιών και μέσης 100 

228.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ 
ΑΡΤΗΡΙΑ 

Το σύστημα να διαθέτει: 
Σύστημα συνεχούς μέτρησης της καρδιακής 

παροχής CCO 
Σύστημα συνεχούς μέτρησης του κορεσμού στην 
πνευμονική αρτηρία SvO2 

Αυλό επιβεβαίωσης της θέσης του συστήματος 
Δείκτες ποιότητας σήματος και θέσης  10 

229.  

ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  200 

230.  

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
MONITOR  PHILIPS 15 

231.  

 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ 10 

232.  

 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ TRANSDUCER 10 

233.  

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΩΝ - 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΩΝ συμβατές με το μηχάνημα 
BLANKETROL III  

Κεφαλεπίδεσμοι                                        10τεμ 
Γιλέκο                                                      10τεμ 
Κουβέρτα                                                  150τεμ 

 270 



234.  

ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 

235.  

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  Ταφ 
(NEBULAZER 350 

236.  

ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ 
 Να είναι προσυναρμολογημένες συσκευές 
μέτρησης πίεσης που να διαθέτουν: 

1. Ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα 
μετατροπής της πίεσης 

2. Δύο εναλλακτικούς τρόπους έκλυσης της 
συσκευής για ασφάλεια που να 
ενεργοποιούνται εύκολα από όλες τις 

γωνίες χρήσης 
3. Να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς 

δειγματοληψίας αίματος 
4. Να προσφέρονται μονοί και διπλοί 

μορφομεταροπείς 

5. Το καλώδιο σύνδεσης με το monitor να 
παρέχεται δωρεάν και να είναι σταθερής 

και ασφαλούς σύνδεσης 2000 

237.  

ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΙ - ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑΣ για 

ασθενεις με σηπτικη πολυνευρομυοπαθεια να 
ειναι αποδεδειγμενα κατασκευασμενοι απο 
υποαλλεργικα υλικα να ειναι ευχρηστοι και να 

ρυθμιζεται η εφαρμογη τους απο ιμαντες τυπου 
strapless 15 

238.  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ 
3-WAY σε διαφορα μηκη με συνδεσεις luer lock  3000 

239.  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ  ΧΩΡΙΣ  
3-WAY σε διαφορα μηκη με συνδεσεις  luer lock 
και ολους τους τυπους συνδεσεων (m/f, m/m, f/f) 100 

240.  

1. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΝ Να είναι λείας εσωτερικής 

επιφάνειας. 
2. Να έχουν μήκος 18cm – 20cm. 
3. Να έχουν γωνία 360ο αναρρόφησης – 

βρογχοσκόπησης. 
4. Με τάπα ασφαλείας που να μην προεξέχει, 

στρογγυλοποιημένη, σκληρή, που να 
ανοίγει εκατέρωθεν. 

5. Αποστειρωμένες. 

 4000 

241.  

Σύριγγες 50cc με κεντρικό luer lock μπεκ για 

χορήγηση φωτοευαίσθητων φαρμάκων τύπου 
injectomat.Να δοθεί συνοδός εξοπλισμός 
τουλάχιστον 14 αντλίες τύπου σύριγγας. Να 

δηλωθεί από τους προμηθευτές η χορήγηση 
αντλιών 400 



242.  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3WAY 
MANIFOLDS ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ για την 

αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων μέσω 
των συνδετικών του ασθενούς. Να είναι 

κατασκευασμένα από ειδικό ανθεκτικό υλικό και 
να διαθέτουν εσωτερικό αφρολέξ(σφουγγαρι) 
κατάλληλα διαμορφωμένο για την ασφαλή 

στήριξη των πολλαπλών 3way και την συγκράτηση 
αντισηπτικών υγρών και να είναι συμβατό με τα 

κοινά αντισηπτικά και απολυμαντικά 3000 

243.  

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
Πώματα  για τοποθέτηση σε καθετήρες με 

δυνατότητα έγχυσης και αναρρόφησης χωρίς τη 
χρήση βελόνας. Να αποτρέπει την ανάρροια του 

αίματος και να διαθέτει: 
1. Aποδεδειγμένη αντιμικροβιακή προστασία για 
χρήση τουλάχιστον 7 ημερών 

2. Δυνατότητα χρήσης τους σε φλέβες και σε 
αρτηρίες. 

 3. Ειδικό μηχανισμό αποτροπής της 
παλινδρόμησης αίματος. 
4. Να προσφέρονται όλοι οι τύποι για κάθε είδους 

χορήγηση φαρμάκων /υγρών   
   διαλυμάτων. 4000 

244.  

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ DIAL A FLO ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ  

Ρυθμιστής ροής με ενσωματωμένη συσκευή 
χορήγησης υγρών διαλυμάτων σε  μικροσταγόνες 

(1ml=60 σταγόνες).   
       1. Να έχει ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος με 
δακτυλολαβή και πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό 

φίλτρο.   
       2. Δυνατότητα  χορήγησης μέχρι 250ml/hr.  

       3. Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε 
σύνδεση luer με ελεύθερα περιστρεφόμενο 
σημείο lock. 

       4. Να φέρει πλάγια διακλάδωση με 
ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας κλειστού 

συστήματος και ουδέτερης μετατόπισης για 
παράλληλες χορηγήσεις χωρίς τη χρήση βελόνας 
και συμβατή με υψηλές ροές τουλάχιστον 

300ml/min  
5.  Το τελικό άκρο του σωλήνα να είναι 

καλυμμένο με πώμα για την αποφυγή μολύνσεων.  500 

245.  

ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  
Σάκος αναρρόφησης υγρών που να διαθέτει: 

      1. Ενσωματωμένο κάλυμμα (καπάκι),  
εσωτερική βαλβίδα/φίλτρο μεγάλης επιφάνειας, 

που όταν υγρανθεί να διακόπτει την αναρρόφηση. 
      2. Βαλβίδα αντεπιστροφής 
      3. Μικροβιοκτόνο ουσία που να καταστρέφει 

 

 
 
 

 
 
 



αποτελεσματικά και σε ποσοστό 99,9% 
επικίνδυνους ιούς όπως Ψευδομονάδα, Ιό 

Ηπατίτιδας Β ,AIDS , Σταφυλόκοκκο κ.λ.π. (Να 
αναφερθεί επί ποινή απόρριψης η δραστική ουσία 

)         
     4.    Οι σάκοι αναρρόφησης να έχουν ειδική 
ουσία που να εμποδίζει το αναρροφούμενο υγρό 

να δημιουργεί αφρό. 
Να εφαρμόζει στο ήδη εγκαταστημένο κάνιστρο 

ENORASHS 

 
 

 
 

 
 

5000 

246.  

ΣΑΚΚΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 
ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ Να είναι κατασκευασμένοι από 
ανθεκτικό υλικό με διαγράμμιση και αριθμητική 

διαβάθμιση . Να έχουν χωρητικότητα έως 5 
περίπου. Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική 

συσκευασία .  3000 

247.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 
ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ  

1. Ο διαστολέας της τραχείας να είναι Α) 
μεταβλητής διαμέτρου,  υδρόφιλος που να 

και επιτρέπει τη διαστολή της τραχείας με 
μια μόνο ήπια κίνηση. Β) να έχει 
ραβδώσεις στο σημείο εισαγωγής του στη 

τραχεία, για ατραυματική και εύκολη 
εισαγωγή. 

2. Τόσο ο συρμάτινος οδηγός όσο και ο 
οδηγός καθετήρας να έχουν 
χαρακτηριστικά σημάδια που 

υποδεικνύουν το ακριβές σημείο στο οποίο 
πρέπει να τοποθετηθούν. 

3. Τα σετ να προσφέρονται με τη δυνατότητα 

επιλογής μαλακού ή σκληρού οδηγού 
εισαγωγής και με ή χωρίς σωλήνα 

τραχειοστομίας (με cuff μεγάλου όγκου 
χαμηλής πίεσης).  

4. Να διατίθεται στα μεγέθη 6, 7, 8 και 9. 

5. Ο αρχικός διαστολέας της τραχείας να είναι 
μεγέθους 14FR και 6.5cm. 

6. Να διαθέτουν πολλαπλούς οδηγούς 
τοποθέτησης αεραγωγού, έτσι ώστε να 
καλύπτει, το ίδιο σετ, εάν χρειαστεί, όλα τα 

νούμερα (21Fr – 24Fr – 27Fr). 
7. Να κατατεθεί επίσημο, πρωτότυπο 

Prospesctus του κατασκευαστικού οίκου, 

για τις απαραίτητες παραπομπές σε αυτόν 
προς επιβεβαίωση των παραπάνω 

προδιαγραφών. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
60 



248.  

ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MINI 
TRACH I ΚΑΙ II ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗ 5 

249.  

ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ Το σετ να 

είναι κατάλληλο για χορήγηση οξυγόνου μέσω 
συστήματος –Τ με δυνατότητα επιπρόσθετης 
χορήγησης φάρμακων μέσω νεφελοποιητή. Να 

είναι εφοδιασμένο με ειδικό υγραντήρα ο οποίος 
να δύναται να νεφελοποιήσει με κλίση άνω των 
90° μοιρών Να συνοδεύεται από ποτηράκι 

νεφελοποίησης με βιδωτό και όχι κουμπωτό 
καπάκι χωρητικότητας 6ml περίπου, να παράγει 

σωματίδια νέφους 2,7microns περίπου, να 
λειτουργούν με ρυθμό ροής Ο2 από 6-8lit/min 
περίπου και να παράγουν νέφος άνω των 

0,3ml/min περίπου.Να διαθέτει πλήρη 
διαγράμμιση σε κυβικά εκατοστά.Να 

προσφέρεται πλήρης με νεφελοποιητή  και 
σωλήνα παροχής οξυγονου μήκους περίπου 
210cm. 200 

250.  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΤΥΠΟΥ 3-WAY Οί στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν 

σε πίεση τουλάχιστον 4,5 bar να είναι 
αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία 
να΄φέρουν stop cock, βιδωτά πώματα και 

συνδετικό luer lock  30000 

251.  

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΣΑΚΩΝ) (χωρίς Ρύγχος) 10000 

252.  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  

Να είναι κρικοειδείς συνδετικές προεκτάσεις 
διαφανείς 22F-22M/15F και εύκαμπτες 

Για σύνδεση του τραχειοσωλήνα με το κύκλωμα 
αναισθησίας 
Να διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια 12cm. 

Να διαθέτουν διπλής περιστροφής συνδετικό 
κατάλληλο για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση, 

με διπλό πώμα ασφαλείας που να ανοίγει 
εκατέρωθεν.  
Να έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης χωρίς να 

χρειάζεται να αποσυνδεθεί το σύστημα.  
Να είναι LATEX FREE (με ειδική ένδειξη). 
Να είναι αποστειρωμένες 4000 

253.  

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ (παγίδες). Να είναι 

πλήρες σετ αναρροφήσεων βλεννών με μονό 
φιαλίδιο, σωλήνα αναρρόφησης και καθετήρα. 

Πάνω στο φιαλίδιο να υπάρχει ετικέτα αναγραφής 
στοιχείων ασθενούς. Να προσφέρεται με ένα επι 
πλέον κάλυμμα – σκέπασμα για ασφαλή 500 



σφράγιση και μεταφορά των εκκριμάτων. Να 
προσφέρεται με μέγεθος καθετήρα 13Ch. Τό 

μήκος τού σωλήνα αναρρόφησης νά είναι 
μεγαλύτερο από 45 εκατ , σέ ατομική 

αποστειρωμένη συσκευασία  

254.  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22MM  50 

255.  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Τ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 

15MM ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 22MM ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ  3000 

256.  

ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 
διαλυμάτων τύπου volumat ή αντίστοιχο για 

ηλεκτρονικές αντλίες FRESENIUS, απαλλαγμένη 
από φθαλικά και LATEX  100 

257.  

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΟΥΡΩΝ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Με 

διάφανο βαθμονομημένο θάλαμο για μέτρηση 
ούρων χωρητικότητας 200ml. Με 2000ml 

χωρητικότητας ουροσυλλέκτη, με δυνατότητα 
μέτρησης και μικρής ποσότητας ούρων (50ml) Με  
σωλήνα παροχέτευσης μεγάλης διαμέτρου και 

μήκους 120 cm  ή 150 cm Με σύστημα 
αδειάσματος του ουροσυλλέκτη που  

ανασηκώνεται και προφυλάσσεται σε θήκη για 
καλύτερη υγιεινή. Με βαλβίδα αντεπιστροφής και 
παράθυρο για λήψη δείγματος. Αποστειρωμένοι 

Να έχει άριστη εφαρμογή με τον ουροκαθετήρα 500 

258.  

Πλήρες κύκλωμα μιας χρήσης για τον 

αναπνευστήρα ΗΤ50 ενηλίκων / παίδων τύπου J, 
να φέρει πιστοποιητικά από το εργοστάσιο 
κατασκευής ότι είναι συμβατό με τον 

αναπνευστήρα 300 

259.  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΜΕ ΣΑΚΟ) ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ APPLIX VISION 
FRESENIUS KABI 2500 

260.  

Συσκευή μιας χρήσεως για εφαρμογή NIV  
θεραπείας τύπου hood - κάσκα με αεροστεγή 

θύρα πρόσβασης προς στον ασθενή, βαλβίδα 
ασφαλείας διπλής κατεύθυνσης,  δύο εισόδους 

καθετήρων π.χ. Levin, αντιβακτηριακούς ιμάντες 
στερέωσης της στην μασχάλη ή στην κοιλιακή 
χώρα, με ανατομικό σχήμα κατασκευασμένο από 

βιοσυμβατά υλικά, βάρος μικρότερο των 400 gr, 
μικρό νεκρό χώρο, διαφόρων  - τουλάχιστον 4 - 
μεγεθών. 

 50 

261.  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ τύπου volumat ή 
αντίστοιχο για ηλεκτρονικές αντλίες FRESENIUS, 

απαλλαγμένη από φθαλικά και LATEX  5000 



262.  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΓΡΑΝΣΗ  

Να είναι φίλτρα αντιμικροβιακά, πτυχώμενης 
(pleated) μεμβράνης, υδρόφοβα, διαφανή. 

Να συνδυάζουν  υψηλή αντιμικροβιακή δράση 
παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια (σε ασθενείς, 
μηχάνημα, κύκλωμα ασθενούς, χρήστη, 

περιβάλλον) αποτρέπον τον κίνδυνο διείσδυσης 
μικροβίων, βακτηρίων και ιών  και αποφεύγονται 

λοιμώξεις και μολύνσεις. 
Να έχουν απόδοση φιλτραρίσματος  > 99,999%. 
Να έχουν ελάχιστη απόδοση ροής ≥  200ml 

(minimal Tidal Volume : ≥ 200ml). 
Να διαθέτουν υποδοχή καπνογράφου με καπάκι 
ασφαλείας για να μην χάνεται (με θηλιά 

σταθεροποίησης).  
Να παρέχουν ύγρανση 23mg H2O/L στα 500TV. 

Να έχουν νεκρό συμπιέσιμο όγκο ≤ 65ml.   
Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μέχρι 30gr 
ώστε να είναι ελαφριά και μετά από 24 ώρες. 

Να έχουν αντίσταση ροής ≤2,7cm H2O στα 
60L/min. 

Να είναι κατάλληλα για χρήση στην αναισθησία 
και στην μονάδα εντατικής θεραπείας.  
Να είναι LATEX FREE με ειδική ένδειξη. 

Να είναι για ένα ασθενή και μιας χρήσης.   
Να είναι αποστειρωμένα. 
Να διατίθενται : 

Α)    Με προέκταση 15cm επεκτεινόμενη, 
προσυνδεδεμένη με το φίλτρο. 

Β)    Χωρίς προέκταση. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5000 

263.  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 
ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ ΓΙΑ 

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ  
Να είναι φίλτρα ύγρανσης-θέρμανσης κατάλληλα 

για ασθενείς με τραχειοστομία. 
Να περιορίζουν την απώλεια υγρασίας και 
θερμότητας. 

Να διαθέτουν υποδοχή για χορήγηση οξυγόνου. 
Να έχουν σταθερό άκρο 15F. 

Να είναι αντιμικροβιακά. 
Να έχουν ελάχιστη απόδοσης ροής Ν/Α 
Να είναι για ένα ασθενή και μιας χρήσης.   

Να είναι αποστειρωμένα. 
Να έχουν απόδοση υγρασίας 26,0mg H2O/L στα 
500 T.V.  

Nα έχουν αντίσταση ροής ≤ 1,3cm H2O και 
συμπιεσμένο όγκο ≤20ml. 

Να είναι χαμηλού βάρους μέχρι 8gr. 
 50 

264.  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ  
Συμβατά με φορητό monitor NIHON KOHDEN 50 



265.  
ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ RVTM20 – 1000 M BAR 500 

266.  

ΥΓΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (όπως τροχήλατα, κλίνες, 

μηχανήματα ΜΕΘ, συνδετικά καλώδια κ.λ.π.) Να 
προσφέρεται σε μικρή συσκευασία έως 500 χιλ. 

με συσκευή ψεκασμού (spray), να μην περιέχει 
αλδεϋδες, να περιέχει αλκοόλες, να είναι 
μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, 

HIV) Να είναι συμβατό με μεταλλικές επιφάνειες. 
Να έχει αποτελεσματική δράση το αργότερο σε 5 
δευτερόλεπτα και να αναφέρεται. Να έχει άδεια 

κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. 2000τεμ 

267.  
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ NIHON KOHDEN. 

30 

268.  
ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CARDIOFAX 
8370Κ 50 

269.  

Μιγμα αεριου (12% ο2, 8% co2) για την 
βαθμονομηση (φιαλες 6,5 lit – 10,5 bar) 

15 

270.  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 Οι καθετήρες πρέπει να διατίθενται σε 

πλήρες σετ το οποίο να περιέχει:  

 Βελόνα παρακέντησης  

 Οδηγό σύρμα  

 Διαστολέα εύρους 10 Fr ή 12 Fr  

 Δυο καπάκια με δυνατότητα έγχυσης    

 Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος 
από πολυουρεθάνη.   

 Να έχει εξωτερική διάμετρο 11 Fr και άνω.  

 Να διατίθεται σε διάφορα μήκη (από 150 

έως 200 mm). 

 Να έχει αυλό χωρίς εμπόδια ή γωνίες για 

την ομαλή ροή του αίματος και την 
αποφυγή ανάπτυξης θρόμβων.  

 Η διάταξη των αυλών να είναι side by side  

 Η ροή του αίματος να υπερβαίνει τα 

250ml/min.   

 Το άκρο του καθετήρα να είναι από υλικό 

πιο μαλακό από αυτό του καθετήρα για να 
αποφεύγεται ο τραυματισμός και να 

διευκολύνεται η εισαγωγή του. 

 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη 

συσκευασία.  

 Να διαθέτει περιστρεφόμενα πτερύγια 

στερέωσης του καθετήρα με ράμματα.  
a. Καθετήρες 20 εκ. διπλού αυλού με κυρτά άκρα 
b. Καθετήρες 20 εκ  διπλού αυλού με ευθέα άκρα 

 150 



271.  

SET φίλτρου συνεχούς αιμοδιήθησης με συνοδό 
μηχάνημα  100 

272.  

Διαλύματα διτανθαρικών και επαναπλήρωσης των 

5λίτρων  30000 

273.  

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Ενιαίο κλειστό σύστημα βρογχοαναρρόφησης με 
κλινικές προδιαγραφες για συνεχόμενη ασφαλή 

χρήση (3 ημερών)-72 ωρών και με αυτόματο 
σύστημα πλύσης του καθετήρα. Να διαθέτει 
προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης αντοχής και 

υψηλής ποιότητας. Να φέρει βαλβίδα ελέγχου 
αναρρόφησης η οποία να κλειδώνει περιστροφικά 
ώστε να αποφεύγεται πιθανή ακούσια 

αναρρόφηση. Να περιλαμβάνει πτυσσόμενη 
κρικοειδή προέκταση σύνδεσης με το 

αναπνευστικό κύκλωμα. Να διατίθενται σε 
αποστειρωμένη συσκευασία Οι προσφερόμενοι 
καθετήρες εφαρμόζουν σε όλα τα αναπνευστικά 

κυκλώματα Να προσφέρονται σε σετ που να 
περιλαμβάνει 10-15 flacon ορρού των 15ml 

(0,9% SALINE) για Lavage και για  το πλύσιμο του 
καθετήρα σε πλήρη σειρά  μεγεθών (10, 12, 14 
και 16 Fr) και  σε δύο εκδόσεις : α) για χρήση σε 

ενδοτραχειακούς σωλήνες β) σε τραχειοσωλήνες  200 

274.  

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ Πλήρης σειρά 
προϊόντων αναρρόφησης και στοματικής υγιεινής. 
Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία 

σε διάφορους συνδυασμούς και  μεγέθη όπως 
στοματοφαρυγγικός καθετήρας, οδοντόβουρτσα 

με δυνατότητα αναρρόφησης, κεκαμένο ρύγχος 
με σφουγγαράκι καθαρισμού και δυνατότητα 
αναρρόφησης, βαλβίδα ελεγχόμενης 

αναρρόφησης για χρήση με τα παραπάνω  κτλ    2000 

275.  

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
ΤΥΠΟΥ PULMONETIC LTV 1000 50 

276.  

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ PULMONETIC LTV 
1000 10 

277.  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ PULMONETIC LTV 

1000 20 

278.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D888 

MEMBRANE KIT F/E808 ( ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ) 3 

279.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D999 

MEMBRANE KIT F/E909 ( ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) 3 

280.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D 7777 
MEMBRANE BOX F/LAC ELECTRODE E7007 ( 2 



KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ) 

281.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D6666 
MEMBRANE BOX F/GLU ELECTRODE E6006 ( 

KIT ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
ΓΛΥΚΟΖΗΣ) 2 

282.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D5555 
MEMBRANE BOX F/Na ELECTRODE ( ΚΙΤ 
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ) 3 

283.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D222 
MEMBRANE BOX F/K ELECTRODE ( ΚΙΤ 

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ) 3 

284.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  Ε202 Κ 

ΕLECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΙΟΥ) 1 

285.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  E5005 Na 

electrode ( ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ) 1 

286.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  E7007 

LACTATE ELECTRODE ( ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ) 1 

287.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  E6006 
GLUCOSE ELECTRODE ( ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
ΓΛΥΚΟΖΗΣ) 1 

288.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  E808 
PCO2 ELECTRODE ( ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ) 1 

289.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  E909 PO2 

ELECTRODE (ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) 1 

290.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  G707 PH 
ELECTRODE ( ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ pH) 1 

291.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  K1001 
CALOMEL ELECTRODE ( ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ) 2 

292.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  CO2 

ΚΑΘΑΡΟ ΔΙΟΙΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ( ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) 2 

293.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  RUBBER 

TUBING BLACK 2 

294.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  GASKET 

F/MAIN VALVE 2 

295.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  SUPPORT 

DISK FOR MAIN VALVE GASKET 2 

296.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D150-1 
DISPOSABLE WASTE CONTAINER ( ΔΟΧΕΙΟ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 120 

297.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 50 

298.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S7430 

QUALICHECK TM4 + LEVEL 1 ( ΑΜΠΟΥΛΕΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1) 2 

299.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S7440 
QUALICHECK TM4 + LEVEL 2 ( ΑΜΠΟΥΛΕΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2) 2 



300.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S7450 
QUALICHECK TM4 + LEVEL 3 ( ΑΜΠΟΥΛΕΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3) 2 

301.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S7460 

QUALICHECK TM4 + LEVEL 4 ( ΑΜΠΟΥΛΕΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4) 2 

302.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  D280 
Membraning kit for TC pO2/pCO2 electrode 1 

303.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  Fixation 
rings 1 

304.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  
Calibration Gas 1 0.2 litre 1 

305.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  E5280-0 
TC pO2/pCO2 electrode 1 

306.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S1584 

CALIBRATION SOLUTION pH 7.4 ( ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ  pH 7.4) 48 

307.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S1594 
CALIBRATION SOLUTION pH 6.8 ( ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ  pH 6.8) 24 

308.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S4934 
RINSE SOLUTION (ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ) 120 

309.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S4944 
SALT – BRIDGE SOLUTION ( ΑΛΑΤΟΥΧΟ 

ΔΙΑΛΥΜΑ) 36 

310.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S5384 

CLEANING SOLUTION (ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) 12 

311.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  S5362 
HYPOCHLORITE OL. PROTEIN REMOVAL & 
DECONTAMINATION ( ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΠΟΠΡΩΤΕΪΝΙΣΜΟΥ) 2 

312.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  FAN 

FILTER 2 

313.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  MAIN  

VALVE FRONT PART FOR ABL5XX 2 

314.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  RUB. 

TUBE PREHEATER – ELECT. CHAMBER 2 

315.  

Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  PUMP 1 

TO ELEC. CHSM. TUBING 2 

316.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  TUBING 
FOR V3 2 

317.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  
MEMBRAN PUMP  2 

318.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  INLET 
FLAP FOR ABL5XX 2 

319.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  INLET 
WASHER 6 UNITS 2 

320.  
Για αναλυτή αερίων αίματος ABL 555  PUMP 
TUBING 4 

321.  Κυτταρολογικές ψήκτρες μιας χρήσης: 100 



κυτταρολογική ψήκτρα με μπίλια στο άκρο και 
λαβή ring 

Μήκος: 120 cm. διάμετρος 1,7 mm  
Διάμετρος ψήκτρας: 3 mm – μήκος ψήκτρας 

11mm 
Συμβατή με βρογχοσκόπιο Karl Storz 11301BN1 

322.  
Αναλώσιμα μιας χρήσης για την είσοδο στο κανάλι 
εργασίας (Karl Storz 11301CE) πακέτο των 30 30 

323.  

Αναλώσιμα πολλαπλών χρήσεων για την είσοδο 

στο κανάλι εργασίας για το ίδιο βρογχοσκόπιο 
(Karl Storz 11301CE) 3 

324.  
Ανταλλακτικό αεστρώματος AlphaXcell ICT CELL 
ASSY 50 

325.  
Κύτταρο Ο2 για αναπνευστήρα Maquest – Servoi 
(Siemens) 15 

326.  
Κασέτα ασθενούς για αναπνευστήρα  Maquest – 
Servoi (Siemens) 4 

327.  
Moisture trap (Kωδ. 6448190) για κασέτα 
αναπνευστήρα Maquest – Servoi (Siemens) 10 

328.  
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη για αναπνευστήρα 
Maquest – Servoi (Siemens) 4 

329.  

Φίλτρο εκπνοής με υδατοπαγίδα Re/Χ800 για 

αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 15 

330.  

Υδατοπαγίδα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 

Re/Χ800 ΡΧ 15 

331.  

Αισθητήρας Ο2 για αναπνευστήρα Puritan 

Bennett 840 ΡΒ-4-072214-00 15 

332.  

Battery pack RN 267-12V-7AH για 

αναπνευστήρα 840 Puritan Bennett 5 

333.  

Κιτ ασκού μίξης Ο2 για φορητό αναπνευστήρα 

Newport HT-50 HT 600044 10 

334.  
Φίλτρο αέρα για αναπνευστήρα 840 RE/X 800 
(Κωδ. 4-070305-00] 30 

335.  
Αναλώσιμα Cuff (κάλτσες) για μηχάνημα 
πρόληψης θρομβώσεων Pace DVT (S-M-L) 250 

336.  Μπουκαλάκια Ο2 με πώμα  50 

337.  
Προστατευτικά για διοισοφάγειο υπέρηχο ( Ultra 
Cover) 30 

338.  
Κεντρικός καθετήρας 3 αυλών με δυνατότητα 
μέτρησης κορεσμού στην άνω κοίλη φλέβα 15 

339.  
Pack 300 tests για αναλυτή αερίων GEM Premier 
3000 100 

340.  
Θερμογραφικό χαρτί (59Χ30Χ12 για αναλυτή 
αερίων GEM Premier 3000 100 

341.  
Καλώδιο ΗΚΓ για monitor Interlliview MP-60 
Philips  15 

342.  5 clips HKΓ  30 

343.  
Σωλήνες αναίμακτης πίεσης ( για μόνιτορ) 
Interlliview MP-60 Philips ( 3 μέτρων)  15 

344.  
Καλώδιο αιματηρής πίεσης 3 μέτρων Κωδ. 
Transpaque Rensable Cable REF: 15 



42661-061-27 

345.  

Καλώδια ΗΚΓραφήματος για τον ΗΚΓ Nihon 

Kohden ECG – 1150 και 6851 Κ Τεμ 10 

346.  

Χαρτί ΗΚΓ 
Καταγραφικό χαρτί 3/4 για εκτυπωτή 

σπειρομέτρησης 

1500 

100 

347.  

Καταγραφικό χαρτί πλάτους 5,5cm για αναλυτή 

αερίων 120 

348.  

Μελάνι για εκτυπωτή σπειρομέτρησης 

15 

349.  

Χαρτί απινιδωτή marquette HELLIGFCardiosery 

πλάτους 5,5 cm 8 

350.  

Φίλτρα σπειρομέτρου με ενσωματωμένο 

επιστόμιο, ενηλίκων και παίδων. 

5000 ενηλ. 

500 παίδων 

351.  Καλώδια απινιδωτή ΗΚΓ Marquet Hellia 5 

352.  

Για φορητό αναπνευστήρα Oxylog 1000 

Α) Σωλήνες σιλικόνης 3 μέτρων 
Β) Βαλβίδα εκπνοής  

Τεμ 5 
Τεμ 5 

353.  

Περιχειρίδες για φορητό τροχήλατο πιεσόμετρο 
με δυνατότητα οξυμετρίαςmini torr plus Smiths 10 τεμ 

354.  

Αντιδραστήρια για αναλυτή αερίων Rapidpoint 
405 Siemens 24τεμ 

355.  

Αισθητήρας ροής ρινο/στοματικός  τύπου 
θερμίστορα για το μηχάνημα μελέτης ύπνου  
SOMNOscreen plus PSG+  Tele 2 

356.  

Αισθητήρας μικρόφωνο για την ανίχνευση 
ροχαλητού  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 2 

357.  

Αισθητήρας κίνησης άκρων δύο σημείων για το 

μηχάνημα μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus 
PSG+  Tele 8 

358.  

Αισθητήρας πίεσης για το μηχάνημα μελέτης 
ύπνου  SOMNO screen plus PSG+  Tele 2 

359.  

Αισθητήρας οξυμετρίας τύπου μαλακής σιλικόνης 

σε μεγέθη medium και  large   για το μηχάνημα 
μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 2 

360.  

Ρινική κάνουλα για μέτρηση ροής υψηλής άνεσης 

με συνδετικό luer lock μήκους 60 cm για το 
μηχάνημα μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus 

PSG+  Tele 10 

361.  

Ζώνες θώρακα ή κοιλιάς με εύκολη αποδέσμευση  

για το μηχάνημα μελέτης ύπνου  SOMNOscreen 
plus PSG+  Tele 1-1 

362.  

Ζώνη ώμου για το μηχάνημα μελέτης ύπνου  

SOMNOscreen plus PSG+  Tele 1 

363.  

Επαγωγικές ζώνες για το μηχάνημα μελέτης 
ύπνου  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 2 

364.  

Προσαρμογέας επαγωγικών ζωνών για το 

μηχάνημα μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus 
PSG+  Tele 1 



365.  

Μπαταριά Li-Ion  2.500 mAh για το μηχάνημα 
μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 3 

366.  

Κάρτα αποθήκευσης δεδομένων για το μηχάνημα 
μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 2 

367.  

Καλώδια εγκεφαλογραφήματος χρυσού κυαθίου 
10mm με οπή 2mm για το μηχάνημα μελέτης 

ύπνου  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 24 

368.  

Κρέμα σύνδεση  EC2 για το μηχάνημα μελέτης 

ύπνου  SOMNOscreen plus PSG+  Tele 6 

369.  

Κρέμα προετοιμασίας σημείων επαφής για το 
μηχάνημα μελέτης ύπνου  SOMNOscreen plus 

PSG+  Tele 6 

370.  

Μονάδα συγκράτησης ρινικής κάνουλας και 

θερμίστορα  για το μηχάνημα μελέτης ύπνου  
SOMNOscreen plus PSG+  Tele 2 

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  

371.  

Φίλτρα κατακράτησης λευκών αιμοσφαιρίων 
 Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για 

λευκαφαίρεση  μίας μονάδας συμπυκνωμένων 
ερυθρών ή ολικού αίματος. 
 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει :ρύγχος σύνδεσης με 
τον ασκό του αίματος  αυτοπληρούμενο  

σταγονομετρικό θάλαμο, φίλτρο λευκαφαίρεσης   
υψηλής  απόδοσης . 
 

Να παρέχουν γρήγορη διέλευση του αίματος με 
σταθερή ροή σε όλη τη διάρκεια της μετάγγισης. 

 
Να εξασφαλίζει ευκολία χρήσης και ταχύτητα 
ενεργοποίησης . 

 
Να έχουν την δυνατότητα ροής 60ml/min,για 
χρήση και σε Μ.Ε.Θ, χειρουργείο και  έκτατα 

περιστατικά. 
 

Να επιδέχονται χρήση pressure cuff έως 300 
mmHg. 
 

Να διαθέτουν μεμβράνη φίλτρου και εξωτερικό 
κάλυμμα τα οποία να είναι απόλυτα βιοσυμβατά 

σύμφωνα με το ISO 10993-4  
 
Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία , 

απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για  χρήση. 
 
Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας των αρμόδιων 

αρχών των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να παρέχουν πιστοποιητικά 

ποιότητας κατασκευής  
 250 



Να είναι σε ατομική συσκευασία και να 
συνοδεύονται με οδηγίες χρήσεως  

 
Ειδικά  

 
Ζητείται ο υπολειπόμενος αριθμός των 
λευκοκυττάρων να είναι κάτω από 2χ105 ανά 

μονάδα αίματος και να επιτυγχάνει απομάκρυνση 
αιμοπεταλίων μεγαλύτερη του 97%. Θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση των 
ερυθροκυττάρων. 
Ζητείται να είναι μεγαλύτερη του 91%. Θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν την αποφυγή μετάδοσης του 
CMV μέσω της μετάγγισης. 
 

372.  

ΣΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΑΣΦΑΛΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 

Ο σχεδιασμός του να συνδυάζει τη χρήση του 
κοινού φλεβοκαθετήρα με το χειρισμό της 

πεταλούδας για εύκολη εισαγωγή και την 
αποφυγή επαφής με το αίμα. 
Να διαθέτει πτερύγια στήριξης τα οποία να 

βοηθούν στην εισαγωγή και να στηρίζουν τον 
καθετήρα. 
Να διαθέτει μηχανισμό εμπλοκής και 

κάλυψης της βελόνας του στυλεού, για την 
αποφυγή τραυματισμού κατά την εισαγωγή. 

Να έχει ενσωματωμένη διαφανή προέκταση η 
οποία στο άκρο της να καταλήγει σε σχήμα Υ, 
ώστε να απλουστεύεται η χορήγηση φαρμάκων 

και διαλυμάτων αλλά και να εμποδίζει την 
επαφή με το αίμα.  
Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να 

είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς 
πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά, 

σταθεροποιητές, ως το πλέον βιοσυμβατό 
υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό, και να 
επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για 

τουλάχιστον 72 ώρες. 
Να έχει λεπτά τοιχώματα για να διατηρεί τη 

μεγαλύτερη δυνατή εσωτερική διάμετρο, ώστε 
να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες 
ροής. 

Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να 
έχει τέλεια εφαρμογή με τον οδηγό στυλεό 
(βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο 

συρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή 
του. 

Να διαθέτει εγκοπή LL (Luer Lok) για 
δυνατότητα παροχής σκευασμάτων και ορών 
χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται 

σύριγγες με ρύγχη LL και LS (Luer Slip).  1200 



      Να διαθέτει πτερύγια στήριξης. 
Να είναι αποστειρωμένος με ΕΤΟ (οξείδιο του 

αιθυλενίου) με 5ετή διάρκεια της 
αποστείρωσης. 

Να διαθέτει νούμερα  22G. 
      Να έχει πιστοποίηση ISO 

373.  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΚΥΒΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  
Nα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

περισσότερες από μια συσκευές μέτρησης 
αιμοσφαιρίνης.Νά συνοδεύονται από 
παραχώρηση μιάς συσκευής μέτρησης 

αιμοσφαιρίνης Νά λειτουργεί τόσο με ρεύμα όσο 
και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία διαρκείας τουλάχιστον 100 ωρων 
χρήσης.Νά έχει εύρος μέτρησης Hb απο 0 g/L 
έως 255 g/L. 1500 

374.  

Αναλώσιμες  κυβέτες  μέτρησης αιμοσφαιρίνης 
 

Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
περισσότερες από μία συσκευές μέτρησης 
αιμοσφαιρίνης.  

Να συνοδεύονται από παραχώρηση μιας 
συσκευής μέτρησης αιμοσφαιρίνης  

Να λειτουργεί τόσο με ρεύμα όσο και με 
ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 
100 ωρών χρήσης 

Να έχει εύρος μέτρησης Hb από 0g/L έως 255g/L 1500 

375.  

Συσκευές  μετάγγισης 
Να έχει άριστη ποιότητα πλαστικού αυλού από 
απόλυτα διαυγές ,Medical Grade PVC, για καλύτερη 
ορατότητα και έλεγχο της ποιότητας μετάγγισης του 
αίματος. 
Να διαθέτει φίλτρο αίματος ηθμού 170μ-210μ. ικανής 
διηθητικής επιφάνειας ώστε να επιτυγχάνεται η 
αφαίρεση πηγμάτων χωρίς να δυσκολεύεται η ροή 
του αίματος  
Να διαθέτει διπλό συγκοινωνούντα σταγονομετρικό  
θάλαμο από ευπίεστη  πλαστική ύλη με δυνατότητα 
επακριβούς σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής 
,δυνατότητα απεμπλοκής και χορήγησης ταχείας 
μετάγγισης. 
Να διαθέτει εδικό ρυθμιστή ροής  roller clamp για 
σταθερότητα ρύθμισης ροής. 
Να έχει μεγάλο μήκος συσκευής  170cm για ευχέρεια 
πρόσβασης από τον ασκό προς τον μεταγγιζόμενο 
ασθενή. 
Να διαθέτει άριστα σιλικοναρισμένη βελόνα 18 G για 
άνετη και ατραυματική μετάγγιση, είτε  αντί βελόνης 
το άκρο να καταλήγει σε luer. 
Να διαθέτει ρύγχος συσκευής ικανού μήκους , 
κατάλληλης σκληρότητας και διαμέτρου έτσι ώστε να 3000 τεμ 



μπορεί να τρυπήσει όλους τους τύπους ασκών χωρίς 
να τσακίζει και χωρίς την πιθανότητα καταστροφής 
αυτών(σκίσιμο ή τρύπημα του ασκού και της 
υποδοχής του.) 
Να διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή έγχυσης 
ενέσιμων από σιλικόνη (όχι latex) για την ασφαλή 
προσθήκη ενέσιμων και ασφαλέστερη αποστείρωση. 
Να είναι συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία σε 
ανθεκτικό φύλλο πλαστικού με εύκολο και ασφαλές 
άνοιγμα. 
Να έχουν εγκρίσεις κυκλοφορίας των αρμόδιων 
αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

376.  

Αυτοκόλλητα αντιαλλεργικά καλύμματα 
φλεβοκέντησης (τύπου sureseal) με αιμοστατική 
γάζα   350 τεμ 

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

377.  

Set Παρακέντησης κοιλιάς 
Να περιλαμβάνει ατραυματική βελόνη 

15GX10cm (συν πλην 3cm) με ελατήριο για 
αποφυγή τραυματισμού, σωλήνα παροχέτευσης, 

ασκό συλλογής υγρών άνω των 1,5 lt Three way 
και σύριγγα 50 

378.  

Αυτοκόλλητος εξωτερικός καθετήρας από 
σιλικόνη με δακτύλιο εφαρμογής για εύκολη 
τοποθέτηση και με ειδική έξοδο σπιράλ , ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχή ροή των ούρων. 
 
Μέγεθος από 25,30, 35 ,40 mm   

 60 τμχ ανα μεγεθος 

379.  

Αισθητήρας Ο2 δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών 

χρήσεων για παλμικό οξύμετρο NELLCOR N-560 2 τμχ 

380.  Χαρτί για ΗΚΓ  Schiller AT- 1  150 τμχ 

381.  Χαρτί για ΗΚΓ  Cardiofax  ECG 6851 K 60 τμχ 

382.  Χαρτί για monitor – απινιδωτή  Cardiolife 1 100 τχμ 

383.  

 Για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο Dinamap Pro 
Care 400 

Α)Περιχειρίδες no XS , L , XL , XXL 
Β) αισθητήρας Ο2 Δακτύλου 

A ) από 1 τμχ 

Β)  2 τμχ 
 

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

384.  
Αισθητήρες οξυγόνου για παλμικό οξύμετρο 
ΝOVIN 2500,νεογνικοί 2 

385.  
Αισθητήρες οξυγόνου για παλμικό οξύμετρο 
ΝOVIN 2500, παιδικοί 2 

386.  
Αισθητήρες οξυγόνου για παλμικό οξύμετρο 
ΝOVIN 2500,ενηλίκων 2 

387.  Αυτοκόλλητα νεογνικού αισθητήρα ΝΟVIN 2500 50 

388.  Γάλατα 2ης βρεφικής ηλικίας κουτια 400 gr 70 κουτια  

389.  

Τσιμπίδες καρδιογράφου (για απαγωγές άκρων)  
MACQUARIE CT 100 (παιδικές) 8 

390.  Τσιμπίδες καρδιογράφου (για απαγωγές άκρων 4 



MACQUARIE CT 100 (ενηλίκων 

391.  Ακουστικά παιδιατρικά 3 

392.  Thermometer probe για πιεσόμετρο Welch Allyn 200 

393.  Καθετήρες μέτρησης οισοφαγικού ph 10 

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  

394.  

Αισθητήρες Ο2  για μόνιτορ NIHON KOHDEN 
LIFE SCOPE 8 & PROPAQ 104 EL, παίδων – 

ενηλίκων 

3 -3 

395.  EXTENSION SET διαφόρων μεγεθών 500 

396.  

Α)Kαθετήρες φλέβας με βαλβίδα έγχυσης.Να 
είναι από πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα .Να έχει 
λεπτά τοιχώματα , να μην συρρικνώνεται κατά την 

εισαγωγή του η βελόνα να έχει λοξοτόμηση τύπου  
back – cut  για εύκολη πρόσβαση στην φλέβα.Να 

διαθέτει βαλβίδα.Να διαθέτει πτερύγια 
στήριξης.Να είναι αποστειρωμένος με οξείδιο του 
αιθυλενίου.Να διαθέτει νούμερα :  

 
18, 

20, 
22, 
24, 

  G, 
 η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα  ISO και 
να φέρει σήμανση  CE. 

 

 
 
 

 
 

 
 

.  

 
 

1500 τεμ 
5000 τεμ 
3000 τεμ 

100 τεμ 
 
 

 

397.  

ΑMPU ενηλίκων, παιδικές, βρεφικές  

Ο ασκός ανάνηψης να  είναι στοιβαρής 
κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από 

σιλικόνη, 100% latex-free για τεχνητή ανάνηψη 
ασθενών από 15 κιλά και άνω (3 χρονών) και να 
συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο   και 

διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή  
Νο 5. 
Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο 

μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου  να  είναι 
1500 ml με απ’ ευθείας προσαρμογή στον κυρίως 

ασκό δίχως επιπρόσθετα συνδετικά. Να διαθέτει 
βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με 
αντίστοιχη είσοδο. 

Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού  
πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού 

τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 
70 cm H2O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου 
όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με 

το ένα χέρι. Να έχει την δυνατότητα απ’ευθείας 
προσαρμογής βαλβίδας PEEP. 
Εξ’ ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται 

στους 134 οC (συμπεριλαμβανομένου της 
δεξαμενής Ο2  και της μάσκας). 

Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε 

35 ενηλίκων 
10 παίδων 
5 βρεφικές 



τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για 
την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της 

συσκευής.  
Nα φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να 

εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να 
επιτυγχάνεται  ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα 
χέρι. 

Να προσφερθούν προς επιλογή  μάσκες 
πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και διαφανή 

θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή σε όλα τα 
νούμερα  και να κλιβανίζονται στους 134 οC. 
Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή peep-valve 

μιας χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να 
κλιβανίζονται στους 134 οC.  
 

398.  

Αεραγωγός στόματος, όλα τα νούμερα (0-5), μιας 
χρήσης. Να είναι από ατραυματικό σταθερό 

υλικό.Να έχει στρογγυλεμένα χείλη φαρυγγικού 
άκρου .Να έχει άκαμπτο στοματικό άκρο για την 

εισαγωγή καθετήρα. 

N0=20 
N1=50 

N2=500 
N3=600 

N4=600 
N5=200 

399.  

Αντλία έγχυσης φαρμάκων. Α)Φορητές αντλίες 

έγχυσης φαρμάκων: με ελαστομερές μπαλόνι και 
ενσωματωμένο στον καθετήρα ρυθμιστή ροής που 

να επιτρέπει τη μεταβολή της ροής έγχυσης με τη 
χρήση ειδικού κλειδιού. Ζητούμενοι τύποι ως 
προς τη ροή: 1) 2-3-5 ml/h,χωρητικότητας 275 

ml και 2) 1-2-3- ml/h, χωρητικότητας 120 ml. 3) 
5-7-12 ml/h χωριτικότητας 300 ml  

Να διαθέτει μετρήσεις με στοιχεία για τη 
συμβατότητα και τη σταθερότητα των αντλιών με 
τη χορήγηση των αναλγητικών φαρμάκων.  

Να πιστοποιείται από δημοσιευμένη μελέτη 
απόκλιση από την προγραμματισμένη ταχύτητα 
ροής έως 5%. 

Η σύνθεση του μπαλονιού της αντλίας να είναι 
διαυγές πολυισοπρένιο που επιτρέπει την 

παρακολούθηση του διαλύματος 
Ο περιστολέας - ρυθμιστής ροής να βρίσκεται στο 
άκρο του αυλού χορήγησης. Να μη φέρει 

διακόπτη στον αυλό χορήγησης. Ο αυλός 
χορήγησης να είναι διαφανής, να μη τσακίζει και 
να είναι προσυνδεδεμένος με το σώμα της 

αντλίας. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο 
μικροσωματιδίων 0.5μ.Να έχουν τη δυνατότητα 

να χορηγήσουν με ειδικό ρολόι PCA.  

1000 

400.  

Ασκοί αναισθησιολογικού μηχανήματος με 

δυνατότητα ανάρτησης, όλα τα νούμερα 
80 

401.  

Βελόνες για ενδοραχιαία αναισθησία, όλα τα 

νούμερα 
500 

402.  
Σύστημα σωλήνων παίδων πολλαπλών χρήσεων τa 
μονιτορ Vita Logik 4500 

1 



403.  

Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση, όλα 
τα νούμερα, μιας χρήσης, με βαλβίδα από Νο 6- 

18.Να έχει βαλβίδα ελέγχου κενού, διάφορες 
διαστάσεις και μήκη, αποστειρωμένος, τελείως 

ατραυματικός.Να μην είναι σκληρός ούτε πολύ 
μαλακός .Να είναι σιλικοναρισμένος. Να έχει δύο 
παράπλευρες οπές ώστε να έχουν 

αποτελεσματικότερη αναρρόφηση. 

Ν6=1000 
Ν8=1000 

Ν10=2000 
Ν12=10000 
Ν14=30000 

Ν16=1000 
Ν18=1000 

404.  

Υ συνδετικό για το αναισθησιολογικο μηχάνημα 

Leon Plus 
10 

405.  Υδατοπαγίδα ενήλικα τα μηχανήματα Leon Plus 40 

406.  
Σωλήνας δειγματοληψίας ενήλικα 2,5 μέτρα για 
τα μηχανήματα  Leon Plus 

50 

407.  Αισθητήρας ροής cpl για το μηχάνημα Leon plus 10 

408.  

Λαμπάκια ψυχρού φωτισμού λαρυγγοσκοπίου, 

απλά, όλων των ειδών  
40 

409.  

Λαμπάκια ψυχρού φωτισμού τύπου HEINE και 

TIMESCO για όλα τα είδη λαρυγγοσκοπίων, 
φαρυγγοσκοπίων, ωτοσκοπίων, οφθαλμοσκοπίων 
κ.λ.π. ( πολλαπλων χρήσεων ) 

34 

410.  

FASTRACH ΛΑΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
( με γωνία) 

Να είναι LATEX FREE 
100% από σιλικόνη 

Να έχει επιγλωτιδική μπάρα 
Να έχει σωλήνα πλήρωσης cuff 
Δυνατότητα τυφλής διασωλήνωσης 

Δυνατότητα χρήσης ενδοτραχειακού σωλήνα 
διαφόρων μεγεθών  

30 

411.  

ΘΥΡΙΔΩΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 
(Πολλαπλών οπών κατά μήκος του εμφυτεύσιμου 
τμήματος του καθετήρα) 

Θυριδωτός καθετήρας τοπικής διήθησης με 
πολλαπλές οπές κατά μήκος του εμφυτεύσιμου 
τμήματός του για ομοιόμορφη κατανομή του 

αναλγητικού φαρμάκου στη χειρουργική τομή.  
Να διατίθεται σε μήκη του θυριδωτού τμήματος 

2,5εκ., 7,5εκ., 15εκ. και  30 εκ. και το συνολικό 
μήκος του καθετήρα να είναι αντίστοιχα 37,5εκ., 
42,5εκ., 50εκ., και 65εκ. 

Η διάμετρος του καθετήρα να είναι 19 Ga,  να 
είναι ακτινοσκιερός και διαβαθμισμένος για 

αναγνώριση του εμφυτεύσιμου θυριδωτού 
τμήματος. 
Να διαθέτει διαστολέα εισαγωγής για  εύκολη 

τοποθέτηση του καθετήρα κατά μήκος της τομής.    
 

 

 
 

10 

412.  
Μετατροπέας αιματηρής πίεσης μ,χ. 
(Transducer) 

100 

413.  
ΜΙΝΙ σετ επισκληριδίου πλήρες, με καθετήρα και 
φίλτρο. Ο καθετήρας να έχει κλειστό άκρο και 3 

500 



παράπλευρες οπές. Να είναι κατασκευασμένος 
από πολυαμίδιο και να έχει μήκος 1000mm.Η 

σύριγγα ελαφριάς ολισθησης να είναι 
εύχρηστη.Επισκληρίδιο επίπεδο φίλτρο 0,2 mm 

με αντοχή στις πιέσεις έως 7 bar.Να είναι μιας 
χρήσης.Να είναι διαφανείς, ανατομικές, να 
φουσκώνουν με ειδική βαλβίδα.Να είναι μεγέθη 

από 1 έως 5.Αυτοκόλλητο στήριγμα του 
επισκληριδίου φίλτρου το οποίο επιτρέπει την 

περιστροφή του φίλτρου γύρω από τον άξονά του. 

414.  

Νατράσβεστος (SODA LINE) 
Να έχει τη μορφή σκληρώνσφαιριδίων μήκους 

3-4mm  
Να οδηγεί στηνελαχιστοποίηση της παραγωγής 

σκόνης νατρασβέστου στο αναπνευστικό κύκλωμα 

200 τεμ 

415.  

Περιχειρίδες για μόνιτορ NIHON KOHDEN και 

LIFE SCOPE 8 
5-5 

416.  

Σετ ενδοραχιαίας αναισθησίας 22G και 25G Να 
έχει α)βελόνα με ειδική επεξεργασία 

ατραυματικού άκρου, μη τοξική, με λεία 
εσωτερική επιφάνεια πού ελαχιστοποιείτόν 

ερεθισμό τής μήνιγγας κατά τήν εισαγωγή. Στυλεό 
από ανοξείδωτο ατσάλι πού κλείνει πλήρως τόν 
αυλό τής βελόνας. Νά εχει άκρο ακριβείας καί 

ειδικά σχεδιασμένη οπή γιά ατραυματική 
εισαγωγή καί ελαχιστοποίηση τών 

μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών.  β)δύο ειδικά 
πινέλα καθαρισμού, γ)γάζες δ)δυό ειδικά δοχεία 
γιά τήν προετοιμασία καθαρισμού, ε)ειδικό 

φόλτρο Kwill, στ) σύριγγα 3ml,22 GX1/G2 
υποδερμική βελόνα, 16 GX5/8 Trocar, 6ml luer 
lock σύριγγα καί 18 G οδηγό εισαγωγής τής 

βελόνας ραχιαίας 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1000 

417.  

Σπειροειδείς σωλήνες για το αναισθ. Μηχάνημα, 

τύπου Drager και απλοί. 
6 

418.  

Αισθητήρας θερμοκρασίας δέρματος για τa 

μονιτορ Vita Logik 4500  
1 

419.  

Περιχειρίδες ενηλίκων 23-33cm για τa μονιτορ 

Vita Logik 4500 
6 

420.  

Περιχειρίδα μεγάλη 31-40cm για τa μονιτορ Vita 

Logik 4500 
4 

421.  
Περιχειρίδα παίδων 12-19cm γα τa μονιτορ Vita 
Logik 4500 

2 

422.  
Αυλός μονός παίδων / ενηλίκων για τa μονιτορ 
Vita Logik 4500 

2 

423.  
Ενδιάμεσο καλώδιο οξυμετρίας nellcor oximar τa 
μονιτορ Vita Logik 4500 

5 

424.  
Αισθητήρας οξυμετρίας nellcor oximar ενηλίκων 
και παίδων τa μονιτορ Vita Logik 4500 

4+2 

425.  
3-πολικό καλώδιο ασθενούς πλήρες snap type τa 
μονιτορ Vita Logik 4500   

5 



426.  
Στέλεχος 5-πολικού καλωδίου τa μονιτορ Vita 
Logik 4500 

5 

427.  
Πλήρες σετ καλωδίων καρδιακής παροχής τa 
μονιτορ Vita Logik 4500 

3 

428.  

Τραχειοσωλήνες μιας χρήσης, όλα τα νούμερα, με 
CUFF και χωρίς CUFF. Να είναι 

κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που 
να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται , 
να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή, επάνω στον 

οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF , να 
αναγράφεται το νούμερό του. Το CUFF να 

εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα 
και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα 
για γρήγορη διασωλήνωση. Το CUFF να είναι 

κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. 

      Ν 2,5=30 
Ν3-3,5=5-5 

Ν 4-4,5=5-5 
Ν 5-5,5=25-25 

Ν6-6,5=50-100 
Ν7-7,5=1000-1000 
Ν8-8,5=1000-100 

Ν9=50 

429.  

Φίλτρα κατακράτησης μικροβίων αναρροφήσεως, 

μιας χρήσης. Αναπνευστικό φίλτρο με 
πιστοποίηση για 100% στην αντιμικροβιακή 
προστασία σε κλινικό περιβάλον. 

3000 

430.  Ισοθερμικά πεδία διαστάσεων 230Χ 125 εκ.  2500 

431.  

Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσης. Να είναι σχετικά 
σκληρή και να μην κάμπτεται κατά τη 
διασωλήνωση. Το CUFF να είναι μαλακό και να 

ελαχιστοποιεί το πιθανό τραύμα.Να έχει 
ημιδιαφανή  σωλήνα ώστε να βλέπεις τη 

συσσώρευση των εκκρίσεων. 

100 

432.  
Κουλούρες κεφαλής σιλικόνης πολλαπλών 
χρήσεων 

10 

433.  

Τραχειοσωλήνες σπιράλ όλα τα νούμερα με 
CUFF. Να είναι κατασκευασμένοι από μαλακό 

PVC Free Latex Να είναι με εσωτερική επένδυση 
σιλικόνης ώστε να διευκολύνει την είσοδο για 

καθετήρα αναρρόφησης. Το σπιράλ να επιτρέπει 
στο σωλήνα την επααφορά χωρίς να τσακίζει τον 
σωλήνα. Να είναι ατρυματικοί και ακτινοσκιεροί 

χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή στο 
Murfy eye. Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσης 
σε όλα τα νούμερα. 

50 

434.  

Οδηγοί τραχειοσωλήνων .Να είναι 
κατασκευασμένοι από ειδικό κράμμα 

αλουμινίου.Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό 
πλαστικό μη ερεθιστικό και εύκαμπτο.Να είναι 

αποστειρωμένοι και να διατίθονται σε τρία μεγέθη 
: SMALL – MEDIUM – LARGE 

S= 5 
M= 10 

L = 10 

435.  

Κουβέρτα θερμαινόμενη με αέρα μιας χρήσης ( 

με την προϋπόθεση να παρασχεθεί η ανάλογη 
αντλία). Ο κουβέρτες να είναι από υλικό αντοχής 

πού να μην σχίζεται εύκολα και να μην καίγεται. 
Να υπάρχουν σε διάφορες διαστάσεις. Να έχει 
εσωτερικά κανάλια με μικρές οπές ώστε νά 

μεταφέρεται ομοιόμορφα ο θερμαινόμενος αέρας. 

20 



Η κουβέρτα γιά τό επάνω μέρος τού ασθενή νά 
έχει δυνατότητα χορήγησης τού αέρα καί από 2 

πλευρές.  

436.  

Σετ συνδιασμένης ραχιαίας και επισκληριδίου. Η 

βελόνα ραχιαίας να έχει άκρο ατραυματικό και το 
πίσω μέρος να είναι τελείως διαφανές και να 

υπάρχει δυνατότητα επιλογής ώστε να κλειδώνουν 
οι δυο βελόνες ( ραχιαίας – επισκληριδίου) μεταξύ 
τους. Να έχει καθετήρα ανθεκτικό στο δίπλωμα 

και ατραυματικό και με δυνατότητα παροχής 
υψηλής ροής υγρού ανά λεπτό. Να έχει φίλτρο 
αντιβακτηριδιακό με διηθητική ικανότητα 0,2 

ΜΙΚΡΑ. Να έχει επίπεδη σύριγγα χωρίς καθόλου 
αντίσταση.Να έχει ειδικό στερεωτικό του 

επισκληριδίου καθετήρα στην πλάτη του ασθενή. 

150 

437.  

Καλώδια ηλεκτροκαρδιογράφου για το μόνιτορ 

Life Scope 8 και propac. EL . 
4-4 

438.  

Οξύμετρα και καλώδια οξυμέτρων για τα μόνιτορ 
Life Scope 8 και propac. EL .(πολλαπλών 

χρήσεων) 

4-4 

439.  

Βελόνες περιοχικής αναισθησίας για αποκλεισμό 

νεύρων 
10 

440.  

Σωληνάκια καπνογράφου για το μηχάνημα 

PRIMUS 
20 

441.  Αισθητήρες  ροής για το μηχάνημα PRIMUS 10 

442.  Φίτρα αντιμικροβιακά για το μηχάνημα PRIMUS 5 

443.  Υδατοπαγίδες για το μηχάνημα PRIMUS 15 

444.  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ  απαλλαγμένη 
από φθαλικά και LATEX για τις αντλίες του 

αναισθησιολογικού 

 
500 

445.  

Αισθητήρας οξυγόνου για το αναισθησιολογικό 

μηχάνημα Leon plus 
6 

446.  

Βοηθητικός στυλεός για δύσκολη διασωλήνωση 

(Bougie) για τραχεισωλήνες διαμέτρου από 2,5 
έως 11 mm από ε’υκαμπτο υλικό και 
ατραυματικό άκρο 

 
 

6 

447.  
Αισθητήρας οξυγόνου για το αναισθησιολογικό 
μηχάνημα PRIMUS – Siemens  

Τεμ 8 

448.  Κάνιστρο νατρασβεστίου για μηχάνημα Leon Plus 8 

449.  

Κάνιστρο νατρασβεστίου για το αναισθησιολογικό 

μηχάνημα Primus Drager 
2 

450.  

Τραχειοσωλήνες διπλού αυλού με CUF για 

διασωλήνωλη ασθενών με θωρακικές κακώσεις 
από Ν+ 6-8,5 ( όπως οι απλοί) 

12 

 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ  

451.  

Προστατευτικά στόματος με λάστιχο στήριξης 

UNO- GUARD PLUS  μιάς χρήσης 
100 

452.  

Βρόγχοι πολυπεκτομής, μιας χρήσης. Να διατίθενται σε 
τύπους με μαλακό και σκληρό σύρμα κοπής 
διαμέτρου 0,40 mm και 0.47mm αντίστοιχα. Να 

150τεμ 



διατίθενται σε σχήμα οβάλ (διαμέτρου 25mm) και 
ασύμμετρο (διαμέτρου 25mm). Braided wire, μήκος 

εργασίας  =2300 mm. Ελάχιστο κανάλι βιοψίας 2,8 mm . 

Διάμετρος σύρματος 0,47 mm  διάμετρος ανοίγματος  

loop 25 mm 

453.  

ΒΡΟΧΟΙ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

 
- Να είναι προσυναρμολογημένοι και 

αποστειρωμένοι έτοιμοι για χρήση. 

 
- Να διαθέτει ενσωματωμένη χειρολαβή με 

διαβαθμίσεις ανά εκατοστό (cm) 

  
- Να είναι μήκους 2300mm 

 
- Να είναι σχήματος οβάλ διαμέτρου 20mm. 

 

- Να διαθέτει σύρμα κοπής διαμέτρου 
0,48mm. 
 

- Να φέρει σπιράλ δακτυλίους ώστε να 
διευκολύνεται η σύλληψη βλεννογόνου. 

 

45τεμ 

454.  

- Βελόνες σκληροθεραπείας γαστροσκοπίου 
μίας χρήσης, 

-  Ελάχιστο κανάλι εργασίας 2,8mm, μήκος 
εργασίας 1650 mm,  

- Να φέρουν εσωτερικό μηχανισμό 

ακινητοποίησης της βελόνης για σταθερή 
και αξιόπιστη έγχυση και αποφυγή 
διείσδυσης πέραν του επιθυμητού  

- Να διαθέτουν διάφανο ανθεκτικό εξωτερικό 
περίβλημα ώστε να πραγματοποιείται 

έγχυση ακόμα και όταν αυτό τσακίσει 
- Για το ανώτερο πεπτικό με γωνία βελόνης 

14ο  

- Να προσφέρονται και με διάμετρο βελόνης, 
23 G και 25G για ευκολότερη έγχυση 

παχύρευστων διαλυμάτων 
Να προσφέρονται και με μήκος βελόνης 3mm για 
πιο ασφαλείς εγχύσεις στο ανώτερο ή κατώτερο 

πεπτικό    

30 

455.  

Βελόνες σκληροθεραπείας κολοσκοπίου: μίας 

χρήσης,  
- Ελάχιστο κανάλι εργασίας 2,8mm, μήκος 

εργασίας 2300 mm,  

- Να φέρουν εσωτερικό μηχανισμό 
ακινητοποίησης της βελόνης για σταθερή 

και αξιόπιστη έγχυση και αποφυγή 
διείσδυσης πέραν του επιθυμητού  

- Να διαθέτουν διάφανο ανθεκτικό εξωτερικό 

80 



περίβλημα ώστε να πραγματοποιείται 
έγχυση ακόμα και όταν αυτό τσακίσει 

 -   Για το κατώτερο πεπτικό με γωνία 
βελόνης 30ο 

- Να προσφέρονται και με διάμετρο βελόνης, 
23 G και 25G για ευκολότερη έγχυση 
παχύρευστων διαλυμάτων 

- Να προσφέρονται και με μήκος βελόνης 
3mm για πιο ασφαλείς εγχύσεις στο 

ανώτερο ή κατώτερο πεπτικό   
 
  

456.  
Σύστημα απολίνωσης κιρσών οισοφάγου 
MULTI-BAND LIGATOR Saeed μιάς χρήσης  

18 

457.  

Σύστημα απολίνωσης κιρσών οισοφάγου  
Speedband Superview Super 7 multiple band 

ligator, μίας χρήσης 

25 

458.  
Παγίδα για συλλογή πολυπόδων μιας χρήσης 1 
συσκευασία 

25τεμ./κουτί 

459.  Παντελόνια κολοσκόπησης μιας χρήσης 100 

460.  

Resolution clips: Προφορτωμένα αιμοστατικά 
κλιπς μιάς χρήσης για αντιμετώπιση αιμορραγιών 
πεπτικού. Να είναι σε καθετήρα μηχανισμού 

τοποθέτησης, μήκους 155 cm. Να διαθέτουν 
άνοιγμα του κλιπ τουλάχιστον 11 mm. να έχει τη 

δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος του κλιπ 
έως και πέντε φορές πριν την τελική 
απελευθέρωση του και να είναι συμβατό με 

κανάλι εργασίας 2,8 mm 

45 

461.  

Resolution clips: Προφορτωμένα αιμοστατικά 

κλιπς μιας χρήσης για αντιμετώπιση αιμορραγιών 
πεπτικού. Να είναι σε καθετήρα μηχανισμού 
τοποθέτησης, μήκους 235 cm. να διαθέτουν 

άνοιγμα του κλιπ τουλάχιστον 11 mm. Να έχει τη 
δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος του κλιπ 

έως και πέντε φορές πριν την τελική 
απελευθέρωση του και να είναι συμβατό με 
κανάλι εργασίας 2,8 mm 

35 

462.  

Χαρτί εκτυπωτή ενδοσκοπικού για εκτύπωση 
ενδοσκοπήσεων. Ο εκτυπωτής είναι Sony UPC – 

21L 

20 

463.  

- Λαβίδες βιοψίας γαστροσκοπίου 

πολλαπλών χρήσεων  
- Να είναι πολλαπλών χρήσεων και σε κάθε 

συσκευασία να περιέχεται έντυπο με 

αναλυτικές οδηγίες χρήσεως καθαρισμού, 
απολύμανσης και αποστείρωσης. 

 

- Να μπορούν να αποστειρωθούν και στον 
κλίβανο ατμού (134° C – 5 min.) και αυτό 

να αναγράφεται στα επίσημα εργοστασιακά 

20 



prospectus. 
 

- Να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
και Διεθνείς κανόνες ασφαλείας. 

 
Να διαθέτουν μήκος 1550mm έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλες για χρήση μέσω γαστροσκοπίου. Να 

διατίθενται αιωρούμενες σιαγώνες (swing jaw) για 
καλύτερη προσέγγιση τοιχωματικής βιοψίας. 

464.  

ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟNOΣΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 

- Να είναι πολλαπλών χρήσεων και σε κάθε 
συσκευασία να περιέχεται έντυπο με 

αναλυτικές οδηγίες χρήσεως καθαρισμού, 
απολύμανσης και αποστείρωσης. 

 

- Να μπορούν να αποστειρωθούν και στον 
κλίβανο ατμού (134° C – 5 min.) και αυτό 

να αναγράφεται στα επίσημα εργοστασιακά 
prospectus. 

 

- Να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 
και Διεθνείς κανόνες ασφαλείας. 

 

Να διαθέτουν μήκος 2300mm έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλες για χρήση μέσω κολονοσκοπίου. Να 

διατίθενται αιωρούμενες σιαγώνες (swing jaw) για 
καλύτερη προσέγγιση τοιχωματικής βιοψίας. 

20 

465.  

Μπαλόνια διαστολής πυλωρού και παχέως 
εντέρου Eliminator PET του οίκου Conmed ΗΠΑ  
6mm/18F 

10mm/30F 
15mm/45F 
18mm/54F 

 
 
3 

4 
3 
5 

466.  

Συσκευές πληρώσεως μπαλονιού 
αγγειοπλαστικής ATRION QL με ενσωματωμένο 

αναλογικό μανόμετρο πίεσης του οίκου ATTPION 
Medical Products 

5 

467.  Φίλτρα αναρρόφησης  200 

468.  

Υγρά πλυντηρίου 

Eudo det  
Eudo dis 
Eudo Act 

 

50των 5 lt 
40 των 2,8 lt 
50των 5 lt 

469.  

24  ΛΑΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ  

 
- Να είναι πολλαπλών χρήσεων και σε κάθε 

συσκευασία να περιέχεται έντυπο με 

αναλυτικές οδηγίες χρήσεως καθαρισμού, 
απολύμανσης και αποστείρωσης. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  :  1) 
Μια λαβίδα  
εξαγωγής ξένων 
σωμάτων τύπου 
alligator 
γαστροσκοπίου 
 



 
- Να μπορούν να αποστειρωθούν και στον 

κλίβανο ατμού (134° C – 5 min.) και αυτό 
να αναγράφεται στα επίσημα εργοστασιακά 

prospectus. 
 

- Να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 

και Διεθνείς κανόνες ασφαλείας. 
 

- Να είναι διαθέσιμες σε διάφορα μήκη (για 
γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο) καθώς 
και σε διάφορους τύπους (alligator, rat 

tooth, τύπου W, καλάθια αφαίρεσης λίθων 
με μαλακό και σκληρό σύρμα, με 
επικάλυψη σιαγόνων με λάστιχο, τρίποδας, 

πεντάποδας) έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε 
κλινική ανάγκη. 

 
- Nα διατίθενται σε μήκος 1550 mm για 

γαστροσκόπιο και 2300mm για 

κολονοσκόπιο. 
 

- Να διατίθενται και σε τύπο alligator – rat 
tooth με άνοιγμα 19mm για αφαίρεση 
μεγάλων ξένων σωμάτων.  

 

 

  1) Μια λαβίδα  
εξαγωγής ξένων 
σωμάτων τύπου  
rat tooth 
γαστροσκοπίοu  
 
1) Μια λαβίδα  

εξαγωγής 
ξένων 
σωμάτων 
τύπου 
πεντάποδας  
γαστροσκοπίο
υ 

 
 1) Μια λαβίδα  
εξαγωγής ξένων 
σωμάτων τύπου  
καλάθι 
αφαίρεσης λίθων 
με μαλακό και 
σκληρό σύρμα 
γαστροσκοπίου 

 

470.  Ορθοσκόπια μιας χρήσης 200 

471.  Πρωτοσκόπια μιας χρήσεως 200 

472.  Αλάτι πλυντηρίου ενδοσκοπίου ημίχονδρο 100 kg 

473.  

Υγρό ενδοσκοπήσεων για το χέρι με 

ορθοφθαλδευδη (ΟΡΑ) 
40 kg 

474. 

Μπλούζες εξεταστικές –απλές –μιας χρήσεως- 

αδιαφανείς μη αποστειρωμένες με πλεκτή 
ελαστική μανσέτα για προφύλαξη ιατρού και 

προσωπικού κατά τις ενδοσκοπήσεις 
 
 

2500 

 ΩΡΛ  

475. 

 

Αναρροφήσεις ωτός μ.Χ. μεταλλικές με κυρτότητα 

για μικροσκοπική χρήση από ιατρικό ατσάλι και 
πλαστικό τελείωμα χρωματισμένο διάφορων  

διαμέτρων και μήκους 
Πράσινο χρώμα 2Χ80mm 
Μπλέ χρώμα 3Χ80mm 

Κίτρινο χρώμα 4Χ80mm 

 

 
 

60 

30 
30 

476. 

Αναρροφήσεις ρινός ( ρινικός καθετήρας epistat) 

Ο καθετήρας epistat είναι ένας εύκαμπτος 
ρινικός καθετήρας σιλικόνης με Cuff διπλού 
θαλάμου. Ο εσωτερικός καθετήρας έχει μήκος 

περίπου 9.5 εκ. και εξωτερική διάμετρο περίπου 

10 



1 εκ. 

 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ  

477. Αισθητήρας Ο2 Comdelc 1 

478. Περιχειρίδα ηλεκτρονικού πιεσομέτρου OMRON 1 

479. Σακοι αναρρόφησης Medela Median 100 

480. 
Ουροσυλλέκτες προστατεκτομής με πουαρ και 
βρυσάκι 4 λίτρων 

500 

 

 

 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, με ποινή απόρριψης, να καταθέσουν 

μαζί με την προσφορά τους και δείγματα όλων των προσφερομένων ειδών εις διπλούν. 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 αναφερόμενα στο  (Π.Δ. 118/07). 

 

 

Β.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών, που αναλυτικά φαίνονται στην παρούσα σύμβαση, θα 

διενεργείται σταδιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα 

αυξομείωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1α του ΠΔ 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε 

περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας. 

 Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως από τον προμηθευτή με ανώτατο όριο εντός  πέντε (  5  ) 

ημερών από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας και θα εκτελείται  ελεύθερα με μέριμνα 

και δαπάνες του προμηθευτή, στις αποθήκες του Γ.Ν. Άρτας 

 

 

 

 

Β.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

  

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

          

          

          

          

   

 

 

      

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

  

Ονομασία  

Τράπεζας:______________________________________________________  

Κατάστημα:______________________________________________  

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  

  

Προς  

  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 … ΤΚ………..,]  

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια 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 τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….…………. για εκτέλεση τμήματος του έργου«…………….» και συγκεκριμένα για το τμήμα 

του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν 

λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]  
  

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 μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

  



  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - 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  

                

                

                



                

               

               

 

ΣΥΝΟΛΑ  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

  

  

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. …….  

  

  

  

  

  

  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ  
  

  

ΚΑΙ  
  

  

ΤΗΣ ………….……………….  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : …………………………………………………. 
  

  

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ   

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ   

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  



  

  

  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ......  
  

Στην Άρτα σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

  

Αφενός  
  

Το  Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην Άρτα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας από τον Κο Λάμπρο Γεώργιο, Διοικητή του Γ.Ν. Άρτας , και το οποίο στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

  

και αφετέρου  
  

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. , 

έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,  

  

Λαμβάνοντας υπόψη :  
  

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια 

……………….».  

2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του προμηθευτή, 

που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.  

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή. 

  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  
  

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.  

  

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Ειδών στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση 

της προμήθειας.  

  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.  

  

Προμήθεια: ……………………………………………………………. 

  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: ............................................  

  

Ημέρα: ........................................  

  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο 



που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και την παραλαβή των ειδών (τμηματική – 

οριστική).  

  

Παραδοτέα: Όλα προς προμήθεια είδη που ο Προμηθευτής  θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει 

στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος.  

  

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

  

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

  

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.  

  

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.  

  

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της 

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας: 

«…………………………………………». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθ. Δ..Σ / ............... διακήρυξης και 

την υπ’ αριθ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

  

Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει 

:…………………………………………………………………………...  

  

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

     Έναρξη  ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ...........  και  λήξη αυτής 

την.......................………………με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες μονομερώς από 

την Αναθέτουσα Αρχή , για την οποία δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Για κάθε 

μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει κατ΄ αναλογία . 

    Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος 

της, εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη από την Επιτροπή Προμηθειών 

Υγείας ή από την 6
Η
 Υγειονομική Περιφέρεια, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης 

αξίωσης από τον προμηθευτή. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  -  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 



 Η προμήθεια των παραπάνω ειδών, που αναλυτικά φαίνονται στην παρούσα σύμβαση θα 

διενεργείται σταδιακά, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα 

αυξομείωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1α του ΠΔ 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε 

περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας. 

 Η παραγγελία θα εκτελείται αμέσως από τον προμηθευτή με ανώτατο όριο εντός  πέντε (  5  ) 

ημερών από τη λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας. 

 

Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα έξοδα και ευθύνη στις 

αποθήκες του Νοσοκομείου. 

 Η  ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή  των ειδών  θα γίνεται από οριζόμενη από το Δ.Σ του 

Νοσοκομείου Επιτροπή. 

           Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός  έλεγχος.  Ο ποιοτικός  έλεγχος ενεργείται :  

α) με μικροσκοπική  εξέταση ,β) με χημική ή  μηχανική εξέταση,γ) με πρακτική  δοκιμασία,δ) με 

όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και 

με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά  την κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

         Επίσης κατά τον χρόνο παράδοσής τους τα είδη που θα προσκομίζονται  στο Νοσοκομείο θα 

πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ και την υπ’ 

αριθμ.ΔΥ7/2480/94  κοινή Υπουργική Απόφαση (Σ.Υ.Α). Η Επιτροπή αποφαίνεται για την 

παραλαβή απόρριψη  των υπό προμήθεια ειδών και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης της προμήθειας ή της συνολικής αυτής 

από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Προμηθευτή επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:  

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα υλικά δεν παραδοθούν σύμφωνα 

με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Προμηθευτής  υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για 

κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος που καθυστερούν.  

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι 

η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  

• Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή 

εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 

Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Προμηθευτή.  

• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 

μόνο αν η προμήθεια  περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 

επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον προμηθευτή 

επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.  

  

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
  

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο ποσό των 

………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% 

……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά 

……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€). Ο Προμηθευτής 

αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 

εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι 



ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση της σύμβασης, 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

  

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « 

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        

Θα παρακρατείται :  

1- ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του   Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

2- Μ.Τ.Π.Υ. 1,50 % άρθρο 22 Π. Δ. 422/1981  

3- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 2 % στο ποσό του Μ.Τ.Π.Υ. άρθρο 10 Ν. 187/1943 

4- ΟΓΑ Χαρτοσήμου: 20 % στο ποσό του χαρτοσήμου άρθρο 10 Ν. 187/1943 

5- ΥΠΕΡ Υ. Υ. & Κ. Α. : 2 % στο ΚΑΕ 5291 άρθρο 3, παρ. (ε). εδ. (εε) Ν. 3580/2007, η κράτηση 

γίνεται στην αξία του τιμολογίου μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλων 

παρακρατούμενων ποσών υπέρ τρίτων.  

6- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας 

κάθε σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 . 

 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 

αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 

…………………….. ευρώ (………………. €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής 

του προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει 

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υπο προμήθεια ειδών, ύστερα από την έγγραφη 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον 

Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  

  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση 

παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από 

την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.  

  

ΑΡΘΡΟ 8. 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.  

  

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, 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) περαιτέρω ημερών στο σχετικό 

αίτημα  

του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήματος.  

  

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής δεν δικαιούται καμία 

αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που 

καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη 

διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων 

των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον προμηθευτή 

μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 

Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής  πέραν της αμοιβής για τη σύμβαση, 

που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό 

ως αποζημίωση, εκτός των  

παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 

τελικώς παραληφθούν.  

  

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 

της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 

την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του 

Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  

  

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 

118/07.  

  

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει 

η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

  

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
  

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, την αριθ. Δ.Σ / …………………….. διακήρυξη του σχετικού 

διαγωνισμού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν 

συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 

διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η 

ακόλουθη:  



α) Η παρούσα σύμβαση  

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή 

  

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.  

  

Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από  

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προμηθευτή ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., 

κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 

…………………..   

  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση αυτή ή με φαξ.  

  

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
  

Ο Προμηθευτής του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.  

  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Άρτας εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  

  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συμβαλλόμενο μέρος.  

  

                                                      ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                  
 

 

 

                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 

 

 

                                       ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  


