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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                 Άξηα:  30/10/2017 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

6
ε
 ΤΠΔ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΣΑ  

ΛΟΦΟ ΠΔΡΑΝΘΖ 1 

Σ.Κ. 47100 –ΑΡΣΑ 

Σκήκα Οηθνλνκηθό 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθνξίεο : Μπόθνο Γ.  

                          Σζώια Π.                       

Σειέθσλν  :  2681361128 

FAX :             2681021414 

 

                                                                                              

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. Γ..  114 /2017 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ» (CPV 33141200-2)   γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν. 

Άξηαο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 40.840,30€   

ζπκπ/λνπ ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2015 – ΠΗΣΧΔΗ 

2016-2017. 

  

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο έρνληαο ππόςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
(Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
1.2 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
1.3 Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
1.4 Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’ 
204/19-7-1974) 
1.5 Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 
Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
1.6 Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ 
1.7 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
1.8 Σνπ ΠΓ 113/2010 «Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/ηεχρνο Α’). 
1.9 Σνπ Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο 
Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», άξζξν 3  
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1.10 Σνπ Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί 
λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ)    
1.11 Σνπ Ν. 4238/2014 πεξί «Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.)…..» 
1.12   Σνπ Ν. 4152/2013, παξ. Ε «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗΝ 
ΟΓΗΓΙΑ 2011/7 ΣΗ 16εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΩΝ 
ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ» 
1.13 Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-6-2000 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
1.14 Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ 
Α’ 139/27.6.97) 
2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 
2.1. Σελ ππ΄ αξηζ. 4658/6-9-2016 (Φ.Δ.Κ 2937/15-9-2016) ΚΤΑ « Έγθξηζε  Πξνγξάκκαηνο 
Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ (ΠΠΤΦΤ) ησλ Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ Τγείαο γηα ην έηνο 
2015 ( πηζηψζεηο 2016-2017)  κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ , ηηο ινηπέο πεγέο. 
2. 2 Σα ππ’ αξηζ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηψλ Τγείαο πεξί νξηζκνχ θνξέσλ Γηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.ΤΦ.Τ.) έηνπο 2015, πηζηψζεηο 2016-2017  

2.3 Tελ ππ΄αξηζκ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698/Β/16-11-2016) απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πεξί έγθξηζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο.  

2.4 Σελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 15 (Απφθαζε 161/2016 ) κε ζέκα Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα ην 
«Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016(Α 
147)»  

2.5 Σελ ππ’ αξηζ. 5/13-2-2015  ζέκα 8
ν
 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  πεξί εγθξίζεσο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ) έηνπο 2015, πηζηψζεηο 2016-
2017. 

2.6  Σν απφ 27-9-2016  email ηεο 6εο  ΤΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε  ΠΠΤΦΤ  έηνπο 2015 -
ΠΗΣΧΔΗ 2016 – 2017 ζχκθσλα κε ην αξηζ. 4708/16-9-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Πξνκεζεηψλ Τγείαο θαη ην ΦΔΚ Β΄2937/15-9-2016.  

2.7 Σν απφ 13-10-2016 email ηεο 6εο  ΤΠΔ  ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θνξέσλ  πινπνίεζεο ηνπ  
ΠΠΤΦΤ έηνπο 2015 -ΠΗΣΧΔΗ 2016 – 2017, ζχκθσλα κε ηα αξηζ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-
2016, 4963/5-10-2016  έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο .   
2.8 Σελ αξηζκ. 38/27-10-2016 (ζέκα 15

ν
) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο ησλ 

φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

2.9 Σελ αξηζκ. 3/26-1-2017 (ζέκα 11
ν
) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
2.10   Σελ ππ’ αξηζ.  14/30-5-2017 (ζέκα 22

ν
 ) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί   

έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηαο πξνθήξπμεο ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ. 
 2.11 Σελ αξηζκ. 19920/27-10-2017 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο Πίζησζεο κε ΑΓΑ :6ΤΥΑ4690ΒΒ-
1Ζ. 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ 

 

 πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ» (CPV 33141200-2)   φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο 

παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζεο), ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  40.840,30€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 

1311 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξηαο. 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & 

ΧΡΑ 
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ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο 

Λφθνο Πεξάλζεο 1 

Σ.Κ. 47100 Άξηα 

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

       13/11/2017  

Ζκέξα  

ΓΔΤΣΔΡΑ θαη 

ώξα 14:00 κ.κ. 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο 

Λφθνο Πεξάλζεο 1 

Σ.Κ. 47100 Άξηα 

 (Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

        14/11/2017  

εκέξα  ΣΡΗΣΖ θαη 

ώξα  10:00 π.κ. 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δειαδή κέρξη 13/11/2017  εκέξα  

ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 14:00 κ.κ. ζην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο. 

(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ  ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη  ζα επηζηξαθνύλ)  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα απφ επηηξνπή,  ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:  

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη  ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο 

3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

      – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ                                                  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

3.2  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

        ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ                                                                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

3.4  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

3.7 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄    

3.8 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

3.9 ΠΗΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ                                                ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 

3.10 ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ  
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        ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ)                                                              ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η΄ 

4- Δθ’ όζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

5- Δθ όζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 67 ηνπ Ν.4412/2016.  

6- Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη από ηελ 

Τπεξεζία.  

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ   

 

 

ΜΠΑΛΑΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κόλν βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ( 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ΚΖΜΓΖ & 

ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΤΠΖΡΔΗΑ) 

30-10-2017 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία: 14/11/2017 

Ζκέξα: ΣΡΗΣΖ 

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο (Γξ. Πξνκεζεηώλ) 

(Κσδηθόο ΝUTS: L541) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY 
ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ  (Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη  Παξάξηεκα Σ΄ ησλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ) 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 33141200-2 

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ - 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο, 

άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο χκβαζεο) 

www.gnartas.gr 
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ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Δθαηόλ νγδόληα εκέξεο (180) 

ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΒΑΖ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΗ 

ΠΡΟΦΟΡΔ 

Γύν (2) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΤΠΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

ΜΔ ΦΠΑ 

40.840,30€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 

Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξηαο  

 ΚΑΔ 1311.01 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ Σεκάρην 

ΓΔΗΓΜΑ 
Ναη (φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Σ΄) 

ΠΟΟΣΖΣΑ (σο παξαθάησ πίλαθαο) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο 

(Κσδηθόο ΝUTS:L541) 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ 

ΔΗΓΧΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2)     γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο.  

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν 

βάζεη ηηκήο, αλά είδνο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο ή αλά είδνπο κε 

ηε δηεπθξίληζε όηη ε ππνβιεζείζα πξνζθνξά πξέπεη λα θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο 

πξνθεξπρζείζαο πνζόηεηαο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο 

πνζόηεηαο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Σ’ ηεο Γηαθήξπμεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1 - Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα  ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν 

αληίγξαθα. 

1.2.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.2.  Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ  

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

1.2.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.   

1.2.4 Πέξαλ ηεο θύξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο   πξνζθνξέο. 

1.3- ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

1.3.1 - Ζ ιέμε  ΠΡΟΦΟΡΑ ή ΑΗΣΖΖ ζπκκεηνρήο. 

1.3.2 – Ζ επσλπκία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ.  

1.3.3-Ο αξηζκφο  ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4-Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

1.3.5-Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.6-Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο). 

1.3.7-Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά   κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη  εηδηθόηεξα ηα εμήο: 

1.4.1- Φάθεινο κε ηελ έλδεημε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : ε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα παξαθάησ  δηθαηνινγεηηθά. 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :  

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν),  
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όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) θαη  εηδηθόηεξα:   

 

                  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ  

1.  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη κε ηηο αξηζκ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698/Β΄/16-11-2016) θαη 161/2016 (θαηεπζπληήξηα 

νδεγία 15) απνθάζεηο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η΄). 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3. Τπεύθσνη δήλωζη ηης παρ. 4 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ ν. 1599/1986, όπως εκάζηοηε ιζτύει, ζηην 

οποία να δηλώνει όηι : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη     

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ε) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

To TEYΓ θαη ηελ Τπεύζπλε Γήισζε ππνγξάθνπλ: 
 
 νη δηαρεηξηζηέο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ.  
 ν δηεπζύλσλ ύκβνπινο θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ  

           πκβνπιίνπ, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη Α.Δ. 

 Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικο0φ φορζα ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, κάκε άτομο ενδζχεται 
να πρζπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό 
πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό φορζα ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί 
προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ 
 
4.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 
 
θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, όπσο ην ηζρύνλ 
θαηαζηαηηθό, θαηά πεξίπησζε, Φ.Δ.Κ., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ. ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ, ν Πξόεδξνο θαη 
ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΑΔ , ηα ππόινηπα 
πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθό πξόζσπν 
θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 
θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε 

αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ 

άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.  
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1.4.2.- Φάθεινο κε ηελ έλδεημε  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ :  ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηό  

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνύ, νη παξαθάησ αλαθεξόκελεο 

πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε:  

Α) Πξνζθεξφκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Β) πκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο πκκφξθσζεο  

 

 Α) Πξνζθεξόκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Ζ ελφηεηα Πξνζθεξφκελα είδε θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ 
ππνςήθην ππεξεζίεο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα 
ηα πξνζθεξφκελα είδε, φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε 
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο. Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο 
(θσδηθφο εηαηξίαο). 
  

Β) Πίλαθεο ζπκκόξθσζεο  

Οη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄) πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο 

ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:  

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ» ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Δάλ ζπκπιεξσζεί έλαο αξηζκφο πνπ 

ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο, απαηηείηαη ζπκκφξθσζε πξνο 

απηφλ, ζεσξνχκελν σο απαξάβαην φξν ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ 

απφ απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή 

έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ 

πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη 

ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο 

απαίηεζεο.  

4. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή 

αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

5. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). 

Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 

ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18)  

Σν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD  ζε 

WORD θαη  PDF κνξθή ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά 

θπιιάδηα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ 

κφλνλ εληχπσο εθφζνλ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε αδπλακία ππνβνιήο ηνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

1.4.3.- Φάθεινο κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ : ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηό  

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
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ΠΡΟΦΟΡΑ» (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζπκπιεξσκέλνη θαη 

ππνγεγξακκέλνη νη  πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ζην Παξάξηεκα Ζ΄ θαη ηα φζα νξίδνληαη ζε απηφ. 

 Σν πεξηερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD  

ζε WORD θαη  PDF κνξθή ), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο 

Οηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο. 

 Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€) αλά ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ εηδψλ 
ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ γηα 
παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ ειεχζεξσλ ζην Ννζνθνκείν, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο θαη ε κνξθή ησλ δεθαδηθψλ δελ ζα είλαη πιένλ ησλ δχν ςεθίσλ. ηελ 
πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θξαηήζεσλ εθηφο 
απφ ηνλ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Οη πξνζθεξόκελεο ηηκέο  πξέπεη λα είλαη 
θαηώηεξεο ή ίζεο απηώλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηεο Δ.Π.Τ.(όπνπ ππάξρνπλ ζα 
αλαγξάθεηαη ν αληίζηνηρνο θσδηθόο) (w.w.w.epromy.gr), ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 
ηίζεληαη εθηόο πξνδηαγξαθώλ θαη νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986)  όηη δελ 
ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Π.Σ. 
 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα : 

1.4.4- Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.5. –ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

1.4.6.-ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε « πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.4.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε 

ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη , φηαλ ππάξρνπλ ζε  απηήλ  δηνξζψζεηο πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.4.8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127, ηνπ 

Ν. 4412/2016  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, 

ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή 

πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη , 

επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά 
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ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 

ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.   

1.4.9. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηνχο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

1.4.10. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζία, ε 

δε ζρεηηθή απφδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

1.4.11. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (1
νο 

όξνθνο) ηνπ Γ.Ν. Άξηαο (Λόθνο Πεξάλζεο 1, Σ.Κ. 47100, ΑΡΣΑ) κε 

ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο  ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

1.4.12. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 

πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

1.4.13. Πξνζθνξέο πνπ θηάλνπλ ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο 

άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξνκέλε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα. 

1.4.14. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε. 

1.4.15. Ζ παξαιαβή & απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο  & Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.4.16. Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

1.5.  Ζ Απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4) νπόηε θαη ζπληάζζεηαη έλα 

εληαίν πξαθηηθό. 

1.6. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, γηα όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη 

αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ (ζηνπο 

δηθαηνύρνπο).  

1.7. Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, 
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1.8.  Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο  ζα 

απνξξίπηνληαη.   

1.9.  Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

1.10. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

1.11.  Πέξαλ ηεο θύξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο   πξνζθνξέο. 

1.12. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή 

κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, 

ν δηαγσληδόκελνο ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: 

• Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε 

• Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή 

δηθαζηηθή ελέξγεηα. 

2- ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

-Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά 

παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή 

εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

- Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016. 

3- Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η   

3.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 

εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε. Οη εγγπήζεηο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3.2  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξόληα 

Γηαγσληζκό. 

3.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 

ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 
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3.4  Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπο 

ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 

3.5  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

4-  ΣΗΜ Δ  

4.1.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθώο. 

4.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:           

         Η.   Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α. 

         ΗΗ. Πνζνζηό Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη  εζθαικέλνο Φ. Π. Α απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία).  

            Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ 

πξνζθνξώλ.  

εκεηώλεηαη όηη ε αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε ζα γίλεη αλά είδνο γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο 

πνζόηεηαο, δειαδή : 

πξνζθεξόκελε ηηκή είδνπο Υ δεηνύκελε πνζόηεηα 

4.2  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4.3  Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

4.4 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε  ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

4.6  Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ 

Ν.4412/2016 . 

4.7 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ απηά. 

 

5-   ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη  ζε έλα (1) έηνο  

 

6. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ  
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 1.Ζ ζύκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή  επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο  ζύκβαζεο. 

2. Τπεχζπλν  γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην Γ.Ν. Άξηαο 

                        

 7. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

       
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ γηα ην 100 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ  νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ 
αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  
  
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ 
θάζε ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.   
 ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΠΓ 166/2003 ( ΦΔΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη 
ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.  
 
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην αξ. 200 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελεο θξαηήζεηο.        
Θα παξαθξαηείηαη :  

 1. Υπζρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
2. Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ: Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ 
ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ 
τρίτων,  θ οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
4. Υπζρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε 
αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηε από ηελ ππεξεζία. 
 

8. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

1. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζην ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 
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άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ  ( 1 %) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔΡΟΤ ΣΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο 

ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, .Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) 

πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & 

Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα αλαινγεί ζε 

πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθά πξνβιεπφκελνπ ζηε Γηαθήξπμε. 

Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

απφ ην αξρηθά πξνβιεπφκελν ζηε Γηαθήξπμε ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% 

ηνπ ζπλνιηθά πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 104 7 105 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν 

κεηνδφηεο κεηά απφ θιήξσζε. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Ζ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ 

αλαθέξεη θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

  

10- ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. ηνπ λ.4412/2016. 
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11- ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο θαη εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή 
παξαγγειία ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
Ζ  παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή  παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ  θαη  ζα εθδίδεη  ζρεηηθά πξσηφθνιια  
παξαιαβήο . Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί 
ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο.  
 

 

                                                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

 Γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.      

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

                                                                ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δθηφο  απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016,  ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη 

γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.                                                                                                             

 

ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο . 

 

 

                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  
 
Πξνο (Αλαζέηνπζα Αξρή) : ______________________________  
Δθδφηεο : ____________________  
Σξάπεδα:_______________________________________________ 
Καηάζηεκα:______________________________________________  
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________  
  
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ ....     
 ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ  
 Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ : 
 (ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο  
Δπσλπκία : …………………..Έδξα …………… Οδόο …………. 
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 Αξηζκόο ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Γ.ΟΤ…………….. 
(ε  πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηώλ  
Α) Δπσλπκία : …………………..Έδξα …………… Οδόο …………. 
 Αξηζκόο ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Γ.ΟΤ…………….. 
Β) Δπσλπκία : …………………..Έδξα …………… Οδόο …………. 
 Αξηζκόο ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Γ.ΟΤ…………….. 
Γ) Δπσλπκία : …………………..Έδξα …………… Οδόο …………. 
 Αξηζκόο ………..Σ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Γ.ΟΤ…………….. 
 
Μειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 
εηο νιόθιεξσλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο,  εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο Έλσζεο ή 
Κνηλνπξαμίαο),  
 θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ......................... επξψ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 
αξηζκφ...................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηνπ ………….………………….., κε 
εκεξνκελία…………..,  κε αληηθείκελν «……………….….» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα ηνπ 
έξγνπ ……………….. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
Γηαθήξπμή ζαο.  
 Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο  θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο.  
Υξφλνο Ηζρχνο :  Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε 
έγγξαθε δήισζή ζαο,  φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε.  
 ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  
 

 

                                                        ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

  

                                       ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, ΔΗΓΖ & ΠΟΟΣΖΣΔ  
  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ  
 

1. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα ,παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ  No=6 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ LEVIN ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΣΔΔΡΗ) 

ΠΛΑΓΗΔ ΟΠΔ, ΜΔΓΔΘΟ 6FR, LΑΣΔΥ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ ΔΧ ΣΑ 75 

ΔΚ. ΑΝΑ ΔΚ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ Μ.Υ. 

2. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα, παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ No=8 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ LEVIN ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΣΔΔΡΗ) 

ΠΛΑΓΗΔ ΟΠΔ, ΜΔΓΔΘΟ 8FR, LΑΣΔΥ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ ΔΧ ΣΑ 75 

ΔΚ. ΑΝΑ ΔΚ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ Μ.Υ. 

3. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα ,παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ No=10 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ LEVIN ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΣΔΔΡΗ) 

ΠΛΑΓΗΔ ΟΠΔ, ΜΔΓΔΘΟ 10FR, LΑΣΔΥ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ ΔΧ ΣΑ 75 

ΔΚ. ΑΝΑ ΔΚ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ Μ.Υ. 

4. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα, παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ No=12 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ LEVIN ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΣΔΔΡΗ) 

ΠΛΑΓΗΔ ΟΠΔ, ΜΔΓΔΘΟ 12FR, LΑΣΔΥ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ ΔΧ ΣΑ 75 

ΔΚ. ΑΝΑ ΔΚ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ Μ.Υ. 

5. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα ,παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ No=14 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟΗ-ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ. ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟΗ ΜΔ 

ΑΔΑ: 6ΜΟΨ4690ΒΒ-Δ21





17 
 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ ΔΧ ΣΑ 75ΔΚ. ΚΑΗ 

ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ – Μ.Υ 

16REQ005502707 2016-12-02 

6. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα ,παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ No=16 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟΗ-ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ. ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟΗ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ ΔΧ ΣΑ 75ΔΚ. ΚΑΗ 

ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ – Μ.Υ 

7. Καζεηήξεο LEVIN όια ηα λνύκεξα ,παίδσλ θαη ελειίθσλ, κνλνύ απινύ 

No=18ΚΑΘΔΣΖΡΑ LEVIN ΜΖΚΟΤ ΔΧ 125ΔΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 

4(ΣΔΔΡΗ) ΠΛΑΓΗΔ ΟΠΔ, ΜΔΓΔΘΟ 18FR, LΑΣΔΥ FREE – DEHP FREE. ΝΑ 

ΔΗΝΑΗ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟΗ 

ΔΧ ΣΑ 75 ΔΚ. ΑΝΑ ΔΚ. ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ Μ.Υ. 

8. Καζεηήξεο ππνθιείδηνπ γηα βεκαηνδόηεζε πξνζσξηλή (ζεθάξη) 6 Fr Set 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟ ΜΔ 2 ΒΔΛΟΝΔ -ΤΡΜΑ ΟΓΖΓΟ,ΜΔΑ Δ ΠΛΑΣΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ.ΚΑΛΤΠΣΡΑ ΕΔΛΑΣΗΝΔ ΠΗΡΑΛ,ΝΤΣΔΡΗ ΜΔ ΛΑΒΖ,ΓΑΕΑ,ΤΡΗΓΓΑ 10ml 

&ΒΔΛΟΝΑ 3-WAY INTRODUCER. 

9. Καζεηήξεο ππνθιείδηνπ γηα βεκαηνδόηεζε πξνζσξηλή (ζεθάξη ) 7 Fr θαη 6Fr 

απνζηεηξσκέλν κε 2 βειφλεο ,ζχξκα νδεγφ, θαιχπηξα δειαηηλέ ζπηξάι βειφλα  3-way  

introducer. 

10. ΑΡΣΖΡΗΑΚΟ  ΚΑΘΔΣΖΡΑ. Ο αξηεξηαθφο θαζεηήξαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 

απφ πιηθφ TEFLON  PTFE., 20G /1,1mm x 45mm. 

11. ΚΑΘΔΣΖΡΑ SWAN GANZ κε δπλαηφηεηα  κέηξεζεο Α) ηνπ θνξεζκνχ ηνπ κηθηνχ 

θιεβηθ. αίκαη. ζε νμπγφλν ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία (SvO2). B) ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο (CCO). Γ) ηνπ ηεινδηαζηνι. φγθνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο  (CEDV). 

12. ΚΑΘΔΣΖΡΔ (Κ.Φ.Π.)  ΔΧ  ΚΑΗ  ΔΞΧ  ΦΑΓΗΣΗΓΗΚΖ  ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΑ  ΚΑΗ  

ΜΖΡΗΑΗΑ ΦΛΔΒΑ ΣΔΣΡΑΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ. Τπφ κνξθή ζέη. Σν ζεη λα πεξηέρεη: 

θαζεηήξα 3,ζπξκάηηλν νδεγφ,δηαζηνιέα,ζχξηγγα 5ml, βειφλα παξαθέληεζεο, 

θαζεηήξα παξαθέληεζεο, δηαθφπηεο ξνήο αίκαηνο ζε θάζε απιφ, θηλεηά πηεξχγηα 

ζηεξέσζεο. Ο θαζεηήξαο λα είλαη απφ πνιπνπξεζάλε, ψζηε λα κπνξεί λα παξακέλεη 

ζηνλ αζζελή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Να δηαζέηεη καιαθφ άθξν θαη λα είλαη 

αθηηλνζθηεξφο. Να δηαζέηεη αληηκηθξνβηαθή επηθάιπςε απφ polyhexanide γηα 

καθξνρξφληα πξνζηαζία.Να δηαηίζεηαη ζε κήθε 20 θαη 30 εθαηνζηψλ. Ο ζπξκάηηλνο 

νδεγφο λα κελ ηζαθίδεη, λα είλαη επιχγηζηνο θαη λα δηαζέηεη άθξν ηχπνπ J γηα ηελ 

εχθνιε πξνψζεζή ηνπ. Κάζε απιφο ηνπ θαζεηήξα λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηαθφπηε 

ξνήο αίκαηνο, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε δηαθπγή αίκαηνο, ε νπνία ζα είρε σο θίλδπλν 

ηελ κφιπλζε ηνπ Ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, παξάιιεια φκσο λα πξνζηαηεχεη 

ηνπο αζζελείο απφ αεξνεκβνιή. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο βάζε ησλ ISO standards 

θαη λα θέξεη πηζηνπνηεηηθά επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ CE mark. 

13. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα. 

14. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα . 

15. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθ. C28κέγεζνο 7Fr θαη ζηα κήθε  25cm (ελειίθσλ). 

16. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθ. Μέγεζνο  4Fr  (δχν απιψλ)  θαη ζηα κήθε 5cm, 

(παίδσλ). 

17. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα .  
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18. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνη νπζ (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφη 

19. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα. 

20. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα. 

21. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα. 

22. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να πεξηέρνπλ ηηο δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο (Ρηθακπηθίλε θαη 

Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε δξαζηηθφηεηα 

23. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΦΗΛΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS Να δηαηίζεηαη ζην κέγεζνο 5Fr (ηξηψλ απιψλ)   15cm 

(παίδσλ). 

24. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ Σν ζεη λα πεξηέρεη: θαζεηήξα 3, 

ζπξκάηηλν νδεγφ, δηαζηνιέα, ζχξηγγα 5ml,βειφλα παξαθέληεζεο, θαζεηήξα 

παξαθέληεζεο, δηαθφπηεο ξνήο αίκαηνο ζε θάζε απιφ, θηλεηά πηεξχγηα ζηεξέσζεο. Ο 

θαζεηήξαο λα είλαη απφ πνιπνπξεζάλε, ψζηε λα κπνξεί λα παξακέλεη ζηνλ αζζελή γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Να δηαζέηεη καιαθφ άθξν θαη λα είλαη αθηηλνζθηεξφο. Να 

δηαζέηεη αληηκηθξνβηαθή επηθάιπςε απφ polyhexanide γηα καθξνρξφληα πξνζηαζία. Να 

δηαηίζεηαη ζε κήθε 20 θαη 30 εθαηνζηψλ. Ο ζπξκάηηλνο νδεγφο λα κελ ηζαθίδεη, λα είλαη 

επιχγηζηνο θαη λα δηαζέηεη άθξν ηχπνπ J γηα ηελ εχθνιε πξνψζεζή ηνπ. Κάζε απιφο 

ηνπ θαζεηήξα λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηαθφπηε ξνήο αίκαηνο, ψζηε λα κελ 

επηηξέπεηαη ε δηαθπγή αίκαηνο, ε νπνία ζα είρε σο θίλδπλν ηελ κφιπλζε ηνπ 

Ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, παξάιιεια φκσο λα πξνζηαηεχεη ηνπο αζζελείο απφ 

αεξνεκβνιή. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο βάζε ησλ ISO standards θαη λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθά επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ CE mark. 

25. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΓΑΣΡΟΣΟΜΗΑ Δλδνζθνπηθή δηαδεξκηθή γαζηξνζηνκία FR   20 

κήθνπο 35 εθ κε ηξνθάξ, πελίν κε δηπιφ λήκα θαη εηζαγσγέα αθηηλνζθηεξφο θαζεηήηαο. 

26. ΡΗΝΟΓΑΣΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Γηα γαζηξηθή ή λεζηηδηθή 

ζίηηζε κε ζπξκάηηλν νδεγφ αθηηλνζθηεξφο απφ πνιπνπξεζάλε κε 2 αλνίγκαηα ζην 

ηειηθφ άθξν 8 θαη 12 fr θαη κήθνπο 120 εθαηνζηά. 

27. ΡΗΝΟΓΑΣΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ κηαο ρξήζεο , δηπινχ απινχ, γηα πιχζεηο ζηνκάρνπ. 

λα έρνπλ αηξαπκαηηθφ ξχγρνο, λα είλαη αθηηλνζθηεξνί. 

28. ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΦΛΔΒΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ SELDINGER, 2 απιψλ, εχξνπο 16/16 

G, αθηηλνζθηεξνί, κε επηθάιπςε επαξίλεο γηα ηελ απνθπγή ζξνκβψζεσλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο ξνήο ηνπ θαζεηήξα. 

29. ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΦΛΔΒΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ SELDINGER, κνλνχ απινχ εχξνπο 

16/16 G, αθηηλνζθηεξνί, κε επηθάιπςε επαξίλεο γηα ηελ απνθπγή ζξνκβψζεσλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο ξνήο ηνπ θαζεηήξα. 

30. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

ΘΖΚΑΡΗ 9 Fr γηα ηελ εηζαγσγή θαζεηήξα Swan Ganz θαη απινχο 15 θαη 15 ga. 

31. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

ΘΖΚΑΡΗ 8.5 Fr γηα ηελ εηζαγσγή θαζεηήξα Swan Ganz θαη απινχο 16 θαη 16 ga. 

32. Kαζεηήξεο θιέβαο κε βαιβίδα έγρπζεο ΝΟ 16G. 1. Σν πιηθφ  ηνπ θιεβνθαζεηήξα 

λα είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα, βηνζπκβαηφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ 

παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο. 2. κε ιεπηά ηνηρψκαηα γηα 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο. 3. Nα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε 

ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξξίθλσζεο ηνπ 

θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 4. Βειφλα κε ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε 
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πξφζβαζε ζηε θιέβα 5. Να δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok)  ρσξίο 

ηε ρξήζε βειφλαο. Ζ βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS (Luer Slip). 6. 

Γπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο. Γπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ -obturator, γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα. 8. Πηεξχγηα ζηήξημεο. 9. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ. 10. Απνζηεηξσκέλνο 

κε ΔΣΟ κε 5 έηε δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο. 11. πζθεπαζία απφ επηθπξσκέλν ραξηί 

γηα απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα.12. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα 

ISO θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 

33. Καζεηήξεο θιέβαο κε βαιβίδα έγρπζεο No 17G. 1. Σν πιηθφ  ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα 

είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα, βηνζπκβαηφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ 

παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο. 2. Με ιεπηά ηνηρψκαηα γηα 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο.3. Nα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε 

ηνλ νδεγφ ζηπιεφ(βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξξίθλσζεο ηνπ 

θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 4. Βειφλα κε ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε θιέβα. 5. Να δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok)  ρσξίο 

ηε ρξήζε βειφλαο. Ζ βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS (Luer Slip). 6. 

Γπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο. Γπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ -obturator,γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα.8. Πηεξχγηα ζηήξημεο.9. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ.10. Απνζηεηξσκέλνο κε 

ΔΣΟ κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.11. πζθεπαζία απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα 

απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα.12. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO 

θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 

34. Καζεηήξεο θιέβαο κε βαιβίδα έγρπζεο No 18G. 1. Σν πιηθφ  ηνπ θιεβνθ. λα είλαη 

απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα, βηνζπκβαηφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ 

παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρ. 72 ψξεο.2. κε ιεπηά ηνηρψκαηα γηα κεγαιχηεξεο 

ηαρχηεηεο ξνήο.3. Nα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε ηνλ νδεγφ 

ζηπιεφ(βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξξίθλσζεο ηνπ θαζεηήξα θαηά 

ηελ εηζαγσγή ηνπ.4. Βειφλα κε ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηε 

θιέβα 5. Να δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok)  ρσξίο ηε ρξήζε 

βειφλαο. Ζ βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS (Luer Slip).6. Γπλαηφηεηα 

άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο .Γπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ -obturator,γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα.8. Πηεξχγηα ζηήξημεο.9. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ.10. Απνζηεηξσκέλνο κε 

ΔΣΟ κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.11.. πζθεπαζία απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα 

απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα.12. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO 

θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 

35. Καζεηήξεο θιέβαο κε βαιβίδα έγρπζεο No 20G. 1. Σν πιηθφ  ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα 

είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα, βηνζπκβαηφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ 

παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο. 2. κε ιεπηά ηνηρψκαηα γηα 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο. 3. Nα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε 

ηνλ νδεγφ ζηπιεφ(βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξξίθλσζεο ηνπ 

θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 4. Βειφλα κε ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε θιέβα. 5. Να δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok)  ρσξίο 

ηε ρξήζε βειφλαο. Ζ βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS (Luer Slip). 6. 

Γπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο. Γπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ -obturator, γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα.8. Πηεξχγηα ζηήξημεο.9. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ.10. Απνζηεηξσκέλνο κε 

ΔΣΟ κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο. 11. πζθεπαζία απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα 

απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα.12. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO 

θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 

36. Καζεηήξεο θιέβαο κε βαιβίδα έγρπζεο No 22G. 1. Σν πιηθφ  ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα 

είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα, βηνζπκβαηφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ 

παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο. 2. Με ιεπηά ηνηρψκαηα γηα 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο. 3. Nα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε 
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ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξξίθλσζεο ηνπ 

θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ.4. Βειφλα κε ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε θιέβα. 5. Να δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok)  ρσξίο 

ηε ρξήζε βειφλαο. Ζ βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS (Luer Slip). 6. 

Γπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο. Γπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ -obturator, γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα.8. Πηεξχγηα ζηήξημεο. 9. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ.10. Απνζηεηξσκέλνο κε 

ΔΣΟ κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.11. πζθεπαζία απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα 

απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα.12. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO 

θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 

37. Καζεηήξεο θιέβαο κε βαιβίδα έγρπζεο No 24G. 1. Σν πιηθφ  ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα 

είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα, βηνζπκβαηφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ 

παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο. 2. Με ιεπηά ηνηρψκαηα γηα 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο.3. Nα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφζεη ηέιεηα κε 

ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξξίθλσζεο ηνπ 

θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 4. Βειφλα κε ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε 

πξφζβαζε ζηε θιέβα. 5. Να δηαζέηεη βαιβίδα έγρπζεο κε εγθνπή LL (Luer Lok)  ρσξίο 

ηε ρξήζε βειφλαο. Ζ βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS (Luer Slip). 6. 

Γπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο. Γπλαηφηεηα 

ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζηπιεψλ -obturator, γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ 

θιεβνθαζεηήξα.8. Πηεξχγηα ζηήξημεο.9. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ.10. Απνζηεηξσκέλνο κε 

ΔΣΟ κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.11. πζθεπαζία απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα 

απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα.12. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO 

θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 

38. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No 6 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ ΚΑΗ 

ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

39. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No8 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

40. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No10 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

41. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No 12 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

42. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No 14 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

43. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No16 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

ΑΔΑ: 6ΜΟΨ4690ΒΒ-Δ21





21 
 

44. Καζεηήξεο γηα ελδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε,  κηαο ρξήζεο, κε βαιβίδα No18 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ, ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ, ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ 

ΣΔΔΡΗ(4) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία- Μ.Υ, ΜΖΚΟΤ ΔΧ 55ΔΚ. ΠΔΡΗΠΟΤ 

ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΜΔΓΔΘΟΤ. ΝΑΔΗΝΗΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

45. Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο Fogarty Μνλνύ απινύ κε έλα κπαιόλη  80 cm 3fr 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOGARTY ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΖ 4FR 40CM. ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ, Μ.Υ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟ ΑΝΑ 10CM ΚΑΗ 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΔΝΟΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ. 

46. Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο Fogarty Μνλνύ απινύ κε έλα κπαιόλη  80 cm 4fr 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOGARTY ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΖ 4FR 40CM. ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ, Μ.Υ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟ ΑΝΑ 10CM ΚΑΗ 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΔΝΟΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ. 

47. Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο Fogarty Μνλνύ απινύ κε έλα κπαιόλη  80 cm 5fr 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOGARTY ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΖ 5FR 80CM. ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ, Μ.Υ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟ ΑΝΑ 10CM ΚΑΗ 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΔΝΟΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ. 

48. Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο Fogarty Μνλνύ απινύ κε έλα κπαιόλη  80 cm 6fr 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ FOGARTY ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΔΜΒΟΛΔΚΣΟΜΖ 6FR 80CM. ΑΠΟ 

ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ, Μ.Υ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΟ ΑΝΑ 10CM ΚΑΗ 

ΥΡΧΜΑΣΗΜΔΝΟΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ. 

49. Καζεηήξεο παξαθεληήζεσο θνηιίαο   κε ηξνθάξ. Γηάηξεην κε ζχλδεζε θαη Clip  

ξπζκίζεσο απφ πνιππξνππιέλην. 

50. Καζεηήξεο fogarty  ρνιεδόρνπ πνξνπ 4 fr. Απφ πνιπνπξεζάλε, κηαο ρξήζεσο, 

απνζηεηξσκέλνη, βαζκνλνκεκέλνη αλά 10cm. 

51. Καζεηήξεο θηξζώλ νηζνθάγνπ   3way sengstaken.,18 ch θαη 16 ch. Καζεηήξαο 

θηξζψλ νηζνθάγνπ κηαο ρξήζεο κε νηζνθάγην θαη ζηνκαρηθφ κπαιφλη γηα θηξζνξαγγίεο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ νδψλ. 

52. Αληηβαθηεξηδηαθόο θαζεηήξαο Foley 2- way , ζηιηθφλε κε επηθάιπςε 

ληηξνθνπξαληνίλεο γηα ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ CH 14. 

53. Αληηβαθηεξηδηαθόο θαζεηήξαο Foley 2- way απφ 100% ζηιηθφλε κε επηθάιπςε 

ληηξνθνπξαληνίλεο γηα ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ CH 16. 

54. Αληηβαθηεξηδηαθόο θαζεηήξαο Foley 2- way απφ 100% ζηιηθφλε κε επηθάιπςε 

ληηξνθνπξαληνίλεο γηα ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ CH 18. 

55. Καζεηήξεο Dufour 3way.Μεγέζνπο 18 – 22 cm, κε κπαιφλη 60/80 ml , απφ καιαθφ 

θίηξηλν Latex , εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι. Να είλαη ππελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε 

πνιπνπξεζάλε 18 ch. 

56. Καζεηήξεο Dufour 3way.Μεγέζνπο 18 – 22 cm, κε κπαιφλη 60/80 ml , απφ καιαθφ 

θίηξηλν Latex , εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι. Να είλαη ππελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε 

πνιπνπξεζάλε 20 ch. 

57. Καζεηήξεο Dufour 3way Μεγέζνπο 18 – 22 cm, κε κπαιφλη 60/80 ml, απφ καιαθφ 

θίηξηλν Latex, εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι. Να είλαη ππελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε 

πνιπνπξεζάλε 22 ch. 

58. Kαζεηήξεο 3way Couvelaire κεγέζνπο 18, κε κπαιόλη 30/50ml, θαη 60/80 ml απφ 

καιαθφ θίηξηλν latex, εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι θαη κε επξείεο νπεο. Να είλαη 

ππελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε. 

59. Kαζεηήξεο 3way Couvelaire κεγέζνπο 20,κε κπαιόλη 30/50ml, θαη 60-80 ml απφ 

καιαθφ θίηξηλν latex, εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι θαη κε επξείεο νπέο. Να είλαη 

ππελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε .   

60. Kαζεηήξεο 3way Couvelaire κεγέζνπο 22, κε κπαιόλη 30/50ml, θαη 60-80 ml απφ 

καιαθφ θίηξηλν latex, εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι θαη κε επξείεο νπέο. Να είλαη 

επελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε.   
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61. Kαζεηήξεο 3way Couvelaire κεγέζνπο 24, κε κπαιόλη 30/50ml, θαη 60-80 ml απφ 

καιαθφ θίηξηλν latex, εληζρπκέλνη απφ λάηινλ ζπηξάι θαη κε επξείεο νπέο. Να είλαη 

επελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε.   

62. Καζεηήξεο Foley 2way απινί από Latex  Νν 10 κε κπαιφλη 5-15 ml , 

απνζηεηξσκέλνη 

63. Καζεηήξεο Foley 2way  απινί από Latex Νν12 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-15ml. 

64. Καζεηήξεο Foley 2way απινί από Latex Νν 14 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-15ml. 

65. Καζεηήξεο Foley 2way απινί από Latex Νν 16 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-15ml. 

66. Καζεηήξεο Foley 2way απινί από Latex Νν 18 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-15ml. 

67. Καζεηήξεο Foley 2way  απινί από Latex Νν 20 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-

15ml. 

68. Kαζεηήξεο Foley 2way απινί από Latex Νν 22 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-15ml. 

69. Kαζεηήξεο Foley 2way απινί από Latex Νν 24 απνζηεηξσκέλνη, κε κπαιφλη 5-15ml. 

70. Καζεηήξεο Foley 3way Νν 16  ch (LATEX)  κε κπαιφλη 30-50ml, απνζηεηξσκέλνη. 

71. Καζεηήξεο Foley 3way Νν18 ch (LATEX)  κε κπαιφλη 30-50ml, απνζηεηξσκέλνη. 

72. Καζεηήξεο Foley 3way Νν 20ch (LATEX) κε κπαιφλη 30-50ml, απνζηεηξσκέλνη. 

73. Καζεηήξεο Foley 3way Νν22 ch (LATEX)κε κπαιφλη 30-50ml. απνζηεηξσκέλνη. 

74. Καζεηήξεο Foley 3way Νν 24 ch (LATEX) κε κπαιφλη 30-50ml. απνζηεηξσκέλνη. 

75. Καζεηήξεο Foley παηδηθνί κε madren Νν 6 ch  ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ, ΔΤΘΔΗ 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΟΗ ΑΠΟ 100% ΗΛΗΚΟΝΖ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΓΡΑΜΜΖ Δ ΟΛΟ ΣΟ 

ΜΖΚΟ ΣΟΤ, ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΟΓΖΓΟ ΤΡΜΑ ΜΖΚΟΤ 30 ΔΚ. ΚΑΗ 

ΤΓΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML. 

76. Καζεηήξεο Foley παηδηθνί κε madren Νν 8 ch  ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ,ΔΤΘΔΗ 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΟΗ ΑΠΟ 100% ΗΛΗΚΟΝΖ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΓΡΑΜΜΖ Δ ΟΛΟ ΣΟ 

ΜΖΚΟ ΣΟΤ, ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΟΓΖΓΟ ΤΡΜΑ ΜΖΚΟΤ 30 ΔΚ. ΚΑΗ 

ΤΓΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML. 

77. Καζεηήξεο Foley παηδηθνί κε madren Νν 10 ch  ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ, ΔΤΘΔΗ 

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΟΗ ΑΠΟ 100% ΗΛΗΚΟΝΖ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΓΡΑΜΜΖ Δ ΟΛΟ ΣΟ 

ΜΖΚΟ ΣΟΤ, ΓΗΑΦΑΝΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΟΓΖΓΟ ΤΡΜΑ ΜΖΚΟΤ 30 ΔΚ. ΚΑΗ 

ΤΓΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML. 

78. Καζεηήξεο pig-tail. Οπξεηεξηθά stents καθξάο παξακνλήο απφ ζηιηθφλε ή 

πνιπνπξεζάλε,απνζηεηξσκέλα,απηνζπγθξαηνχκελα,βηνζπκβαηά,αθηηλνζθηεξά,δηαβαζ

κηζκέλα,θιεηζηνχ αλνηθηνχ άθξνπ 4,8-8ch,κήθνπο 24-30ch,κε νδεγφ ζχξκα θαη 

πξνσζεηή. 

79. Καζεηήξεο pig-tail αλνηθηνύ άθξνπ κεγ. 4,8 ch θαη 6 ch κήθνπο 28-30 

cm.Οπξεηεξηθά stents ηχπνπ pig-tail αλνηθηνχ άθξνπ, πδξφθηιεο πνιπνπξεζάλεο, κε 

δηαγξάκκηζε, πξνθνξησκέλν κε ζηαζεξή άξζξσζε κεηαμχ pig-tail θαη πξνσζεηή, 

εχρξεζην ζχζηεκα απεγθισβηζκνχ, κε νδεγφ ζχξκα. 

80. Καζεηήξεο Thiemann Νν 8 ch ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΜΔ ΚΤΡΗΟ ΑΚΡΟ ΜΖΚΟΤ 40EK. ΝΑ 

ΔΗΝΑΗ ΚΛΖΡΟ, ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΜΔ ΓΤΟ(2) ΠΛΔΤΡΗΚΔ ΟΠΔ, 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΗ ΚΑΗ ΥΡΧΜΑΣΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΑΝΑ ΜΔΓΔΘΟ. 

81. Καζεηήξεο Thiemann  Νν 10 ch ,πιαζηηθνί, απνζηεηξσκέλνη, γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο κήθνπο 40cm. 

82. Καζεηήξεο Thiemann No 12 ch ,πιαζηηθνί, απνζηεηξσκέλνη, γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο κήθνπο 40cm. 

83. Καζεηήξεο Thiemann  No 20 ch ,πιαζηηθνί, απνζηεηξσκέλνη, γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο κήθνπο 40cm. 

84. Καζεηήξεο Thiemann-Foley από θόθθηλν latex   

85. Καζεηήξεο Thiemann-Foley απφ ζηιηθφλε 100% Νν 14,απνζηεηξσκελνη,κε κπαιφλη 

5-10ml. 

86. Καζεηήξεο Thiemann-Foley απφ ζηιηθφλε 100% Νν 16,απνζηεηξψκελνη κε κπαιφλη 

5-10ml. 

87. Καζεηήξεο Thiemann-Foley απφ ζηιηθφλε 100% Νν 18,απνζηεηξσκέλνη κε κπαιφλη 

5-10ml. 
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88. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν8 πιαζηηθνί , απνζηεηξσκέλνη γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

89. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν 10 πιαζηηθνί , απνζηεηξσκέλνη γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

90. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν12 πιαζηηθνί , απνζηεηξσκέλνη γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

91. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν14 πιαζηηθνί , απνζηεηξσκέλνη γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

92. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν 16 πιαζηηθνί, απνζηεηξσκέλνη γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

93. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton  Νν 18 απινί    (κε θπιηλδξηθή θεθαιή), απνζηεηξσκέλνη 

κηαο ρξήζεο, κήθνπο πεξίπνπ 40 cm, κε δχν  νπέο  ζην  έλα άθξν θαη ρνάλε ζην άιιν. 

94. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν 20 πιαζηηθνί, απνζηεηξσκέλνη γηα παξνρέηεπζε 

θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

95. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν 10 απηνιηπαηλφκελνη  πιαζηηθνί , απνζηεηξσκέλνη 

γηα παξνρέηεπζε θχζηεο αλδξψλ κήθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

96. Καζεηήξεο θύζηεσο Nelaton Νν 12  απηνιηπαηλφκελνη  πιαζηηθνί , απνζηεηξσκέλνη 

γηα παξνρέηεπζε θχζηεο αλδξψλ κεθνπο 40 cm ή γπλαηθψλ 23 cm. 

97. set δηαδεξκηθήο λεθξνζηνκίαο, Νν 8  CH εη απνζηεηξσκέλν κίαο ρξήζεο πνπ λα 

πεξηιακβάλεη: Βειφλα παξαθέληεζεο άθακπηε απφ αλνμείδσην αηζάιη, δηακέηξνπ 

πεξίπνπ 17,5 G θαη κήθνπο πεξίπνπ 180-200 mm, κε ζηεηιεφ θαη θεληξηθφ απιφ γηα 

δίνδν ηνπ ζπξκάηηλνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζηεηιενχ. πξκάηηλν νδεγφ Lunderquist απφ 

άθακπην αηζάιη κε θεθακκέλε ζε ζρήκα J εχθακπηε θνξπθή αζθαιείαο κήθνπο 80-

100 cm, πνπ λα δηέξρεηαη απφ ηελ αλσηέξσ αλαθεξζείζα βειφλα παξαθέληεζεο. 

Αθηηλνζθηεξνχο δηαζηνιείο ή δηαζηνιείο απφ ηεθιφλ ή πνιπνπξεζάλε, κε θεληξηθή νπή 

θαη απιφ γηα πξνψζεζή ηνπ πάλσ απφ ην ζπξκάηηλν νδεγφ 8 θαη 10 CH. Καζεηήξα 

απφ ζηιηθφλεο 100%, κήθνπο πεξίπνπ 50 cm, κε θεληξηθφ απιφ, θεληξηθή θαη πιάγηεο 

νπέο. πλδεηηθφ πξνζαξκνζηηθφ κεηαμχ θαζεηήξα λεθξνζηνκίαο θαη νπξνζπιιέθηε, 

είηε πξνζαξκνζκέλν απεπζείαο ζηνλ θαζεηήξα ή ειεχζεξν. 

98. Set δηαδεξκηθήο λεθξνζηνκίαο, Νν 10 CH εη απνζηεηξσκέλν κίαο ρξήζεο πνπ λα 

πεξηιακβάλεη: Βειφλα παξαθέληεζεο άθακπηε απφ αλνμείδσην αηζάιη, δηακέηξνπ 

πεξίπνπ 17,5 G θαη κήθνπο πεξίπνπ 180-200 mm, κε ζηεηιεφ θαη θεληξηθφ απιφ γηα 

δίνδν ηνπ ζπξκάηηλνπ νδεγνχ θαη ηνπ ζηεηιενχ. πξκάηηλν νδεγφ Lunderquist απφ 

άθακπην αηζάιη κε θεθακκέλε ζε ζρήκα J εχθακπηε θνξπθή αζθαιείαο κήθνπο 80-

100 cm, πνπ λα δηέξρεηαη απφ ηελ αλσηέξσ αλαθεξζείζα βειφλα παξαθέληεζεο. 

Αθηηλνζθηεξνχο δηαζηνιείο ή δηαζηνιείο απφ ηεθιφλ ή πνιπνπξεζάλε, κε θεληξηθή νπή 

θαη απιφ γηα πξνψζεζή ηνπ πάλσ απφ ην ζπξκάηηλν νδεγφ 8 θαη 10 CH. Καζεηήξα 

απφ ζηιηθφλεο 100%, κήθνπο πεξίπνπ 50 cm, κε θεληξηθφ απιφ, θεληξηθή θαη πιάγηεο 

νπέο. πλδεηηθφ πξνζαξκνζηηθφ κεηαμχ θαζεηήξα λεθξνζηνκίαο θαη νπξνζπιιέθηε, 

είηε πξνζαξκνζκέλν απεπζείαο ζηνλ θαζεηήξα ή ειεχζεξν. 

99. Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί αληνύζεο ππεινγξαθίαο . Καζεηήξαο 5 CH κήθνπο 70 cm  

κε αλνηθηφ άθξν απφ αθηηλνζθηεξφ πνιπβπληινρισξίδην, θαηάιιεινο γηα αληνχζα 

ππεινγξαθία, παξνρέηεπζε, ή δηέιεπζε κέζσ ειηθσηνχ νπξεηήξα. 

100. Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί απινί απνζηεηξσκέλνη κε επζύ θπιηλδξηθό άθξν, 

αθηηλνζθηεξνί 3-8 CH κήθνπο 70 cm. 

101. Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί κε ειαία. Οπξεηεξηθφο θαζεηήξαο 5ch,κήθνπο 70cm,κε 

αλνηθηφ άθξν απφ αθηηλνζθηεξφ πνιπβηλπινρισξίδην, θαηάιιεινο γηα αληνχζα 

ππεινγξαθία, παξνρέηεπζε ή δηέιεπζε κέζσ ειηθσηνχ νπξεηήξα. 

102. Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί κε κπαιόλη 

103. Καζεηήξεο νπξεηεξνζηνκίαο πδξφθηινη αλνηθηνχ άθξνπ κέγεζνο 6 

104. Καζεηήξεο νπξεηεξνζηνκίαο πδξφθηινη αλνηθηνχ άθξνπ κέγεζνο 7 

105. Καζεηήξεο νπξεηεξνζηνκίαο πδξφθηινη αλνηθηνχ άθξνπ κέγεζνο  8 

106. Καζεηήξεο 2 way από 100 % ζηιηθόλε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ. Αληηβαθηεξηδηαθνί 

θαζεηήξεο FOLEY, δηπιήο ξνήο (2-WAY), απφ ζηιηθφλε 100%, κε επηθάιπςε 
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ληηξνθνπξαδφλεο, γηα ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ θαη ηαπηφρξνλε πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ ηνπ θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαζεηήξσλ. (Μεγέζε απφ 12 - 24 CH) 

107. Καζεηήξεο 3 way,  από 100 % ζηιηθόλε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ. 

Αληηβαθηεξηδηαθνί θαζεηήξεο FOLEY, ηξηπιήο ξνήο (3-WAY), απφ ζηιηθφλε 100%, κε 

επηθάιπςε ληηξνθνπξαδφλεο, γηα ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ θαη ηαπηφρξνλε πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ ηνπ θαηψηεξνπ νπξνπνηεηηθνχ, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαζεηήξσλ. (Μεγέζε απφ 12 - 24 CH) 

 
                            ΔΗΓΖ – ΠΟΟΣΖΣΔ 
 

 
 
Α/Α ΔΗΓΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

 
 
 
 
1 

Καζεηήξεο LEVIN  
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχ  No=6 Σεκάρην 17 

2 

Καζεηήξεο LEVIN 
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχNo=8  Σεκάρην 16 

3 

Καζεηήξεο LEVIN  
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχ No=10 Σεκάρην 42 

4 

Καζεηήξεο LEVIN  
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχ No=12  Σεκάρην 37 

5 

Καζεηήξεο LEVIN  
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχNo=14  Σεκάρην 184 

6 

Καζεηήξεο LEVIN  
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχNo=16  Σεκάρην 184 

7 

Καζεηήξεο LEVIN 
παίδσλ θαη ελειίθσλ, 
κνλνχ απινχ No=18 Σεκάρην 184 

8 

Καζεηήξεο ππνθιείδηνπ 
γηα βεκαηνδφηεζε  
πξνζσξηλή (ζεθάξη ) 6 Fr  
Set  Σεκάρην 37 
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9 

Καζεηήξεο ππνθιείδηνπ 
γηα βεκαηνδφηεζε  
πξνζσξηλή (ζεθάξη ) 7 Fr  
Set  Σεκάρην 9 

10 
ΑΡΣΖΡΗΑΚΟ  
ΚΑΘΔΣΖΡΑ. Ο 
αξηεξηαθφο θαζεηήξαο λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 
απφ πιηθφ TEFLON  
PTFE., 20G /1,1mm x 
45mm Σεκάρην 106 

11 
ΚΑΘΔΣΖΡΑ SWAN 
GANZ κε δπλαη. 
κέηξεζεο Α) ηνπ 
θνξεζκνχ ηνπ κηθηνχ 
θιεβηθ. αίκαη. ζε νμπγ. 
ζηελ πλεπκνλ. αξηεξ. 
(SvO2). B) ηεο  θαξδηαθ. 
παξνρήο (CCO). Γ) ηνπ 
ηεινδηαζηνι. φγθνπ ηεο 
δεμ. θνηι.  (CEDV) Σεκάρην 3 

12 ΚΑΘΔΣΖΡΔ (Κ.Φ.Π.)  
ΔΧ  ΚΑΗ  ΔΞΧ  
ΦΑΓΗΣΗΓΗΚΖ  
ΤΠΟΚΛΔΗΓΗΑ  ΚΑΗ  
ΜΖΡΗΑΗΑ ΦΛΔΒΑ 
ΣΔΣΡΑΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ. 
Τπφ κνξθή ζεη Σεκάρην 9 

13 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-
PASSΝα πεξηέρνπλ ηηο 
δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα Σεκάρην 4 

14 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-
PASSΝα πεξηέρνπλ ηηο 
δχν αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα . Σεκάρην 4 

15 
ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-
PASSΝα πεξηέρνπλ ηηο 
δχν αληηβην νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη Σεκάρην 4 
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Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθ.C28κέγεζνο 7Fr 
θαη ζηα κήθε  25cm 
(ελειίθσλ).  

16 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ ΓΗΑΠΟΣΗΜ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-
PASSΝα πεξηέρνπλ ηηο 
δχν αληηβη νπζ 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα. Μέγεζνο  
4Fr  (δχν απιψλ)  θαη ζηα 
κήθε 5cm, (παίδσλ).  Σεκάρην 4 

17 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS. 
Να πεξηέρνπλ ηηο δχν 
αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα  .  Σεκάρην 4 

18 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS. 
Να πεξηέρνπλ ηηο δχν 
αληηβηνη. Οπο. 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα  Σεκάρην 4 

19 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS. 
Να πεξηέρνπλ ηηο δχν 
αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα. Σεκάρην 4 

20 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS. 
Να πεξηέρνπλ ηηο δχν Σεκάρην 4 
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αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα.  

21 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS. 
Να πεξηέρνπλ ηηο δχν 
αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα. Σεκάρην 4 

22 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS. 
Να πεξηέρνπλ ηηο δχν 
αληηβηνηηθέο νπζίεο 
(Ρηθακπηθίλε θαη 
Μηλνθπθιίλε) γηα κέγηζηε 
δξαζηηθφηεηα  Σεκάρην 4 

23 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ 
ΓΗΑΠΟΣΗΜΔΝΟ ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΤΓΡΟΦΗΛΖ 
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ EZ-PASS 
Να δηαηίζεηαη ζην 
κέγεζνο 5Fr (ηξηψλ 
απιψλ)   15cm (παίδσλ).  Σεκάρην 4 

24 ΚΑΘΔΣΖΡΑ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΑ 
ΣΡΗΧΝ ΑΤΛΧΝ Mαιαθφ 
θαη εχθακπην αηξαπκ. 
άθξν. Ζ εμση. δηάκεηξ. 
ηνπ θαζεη. λα είλαη 7 Fr-
κήθνο 20 θαη 30 cm  Σεκάρην 263 

25 ΚΑΘΔΣΖΡΔ 
ΓΑΣΡΟΣΟΜΗΑ 
Δλδνζθνπηθή δηαδεξκηθή 
γαζηξνζηνκία FR   20 
κήθνπο 35 εθ. κε ηξνθάξ, 
πελίν κε δηπιφ λήκα θαη 
εηζαγσγέα, 
αθηηλνζθηεξφο θαζεηήξαο  Σεκάρην 13 

26 ΡΗΝΟΓΑΣΡΗΚΟ 
ΚΑΘΔΣΖΡΑ 
ΔΝΣΔΡΗΚΖ 
ΓΗΑΣΡΟΦΖ Γηα 
γαζηξηθή ή λεζηηδηθή 
ζίηηζε κε ζπξκάηηλν 
νδεγφ αθηηλνζθηεξφο απφ 
πνιπνπξεζάλε κε 2 
αλνίγκαηα ζην ηειηθφ Σεκάρην 184 
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άθξν 8 θαη 12 fr θαη 
κήθνπο 120 εθαηνζηά 

27 ΡΗΝΟΓΑΣΡΗΚΟΗ 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ κηαο 
ρξήζεο, δηπινχ απινχ, 
γηα πιχζεηο ζηνκάρνπ. λα 
έρνπλ αηξαπκαηηθφ 
ξχγρνο, λα είλαη 
αθηηλνζθηεξνί. Σεκάρην 124 

28 ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΦΛΔΒΗΚΟΗ 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ 
SELDINGER, 2 απιψλ, 
εχξνπο 16/16 G, 
αθηηλνζθηεξνί, κε 
επηθάιπςε επαξίλεο γηα 
ηελ απνθπγή 
ζξνκβψζεσλ θαη ηε 
δηαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο 
ξνήο ηνπ θαζεηήξα Σεκάρην 21 

29 ΚΔΝΣΡΗΚΟΗ ΦΛΔΒΗΚΟΗ 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΣΤΠΟΤ 
SELDINGER, κνλνχ 
απινχ εχξνπο 16/16 G, 
αθηηλνζθηεξνί, κε 
επηθάιπςε επαξίλεο γηα 
ηελ απνθπγή 
ζξνκβψζεσλ θαη ηε 
δηαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο 
ξνήο ηνπ θαζεηήξα Σεκάρην 111 

30 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΦΛΔΒΗΚΟ 
ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 
ΘΖΚΑΡΗ 9 Fr γηα ηελ 
εηζαγσγή θαζεηήξα 
Swan Ganz θαη απινχο 
15 θαη 15 ga. Σεκάρην 20 

31 ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΦΛΔΒΗΚΟ 
ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΣΡΗΧΝ 
ΑΤΛΧΝ ΜΔ 
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 
ΘΖΚΑΡΗ 8.5 Fr γηα ηελ 
εηζαγσγή θαζεηήξα 
Swan Ganz θαη απινχο 
16 θαη 16 ga. Σεκάρην 15 

32 

Kαζεηήξεο θιέβαο κε 
βαιβίδα έγρπζεο  No 
16G Σεκάρην 27 

33 

Kαζεηήξεο θιέβαο κε 
βαιβίδα έγρπζεο No 17G Σεκάρην 52 
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34 

Kαζεηήξεο θιέβαο κε 
βαιβίδα έγρπζεο No 18G Σεκάρην 4200 

35 

Kαζεηήξεο θιέβαο κε 
βαιβίδα έγρπζεο No 20G Σεκάρην 16275 

36 

Kαζεηήξεο θιέβαο κε 
βαιβίδα έγρπζεο No 22G Σεκάρην 12600 

37 

Kαζεηήξεο θιέβαο κε 
βαιβίδα έγρπζεο No24G Σεκάρην 893 

38 

Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα No 6 Σεκάρην 263 

39 

Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα No8 Σεκάρην 263 

40 Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα 
No10 Σεκάρην 263 

41 Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα No 
12 Σεκάρην 525 

42 Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα No 
14 Σεκάρην 10500 

43 Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα 
No16 Σεκάρην 525 

44 Καζεηήξεο γηα 
ελδνηξαρεηαθή 
αλαξξφθεζε,  κηαο 
ρξήζεο, κε βαιβίδα 
No18 Σεκάρην 263 

45 
Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο 
Fogarty Μνλνχ απινχ κε 
έλα κπαιφλη  80 cm 3fr Σεκάρην 3 

46 

Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο 
Fogarty Μνλνχ απινχ κε 
έλα κπαιφλη  80 cm 4fr Σεκάρην 3 

ΑΔΑ: 6ΜΟΨ4690ΒΒ-Δ21





30 
 

47 

Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο 
Fogarty Μνλνχ απινχ κε 
έλα κπαιφλη  80 cm 5fr Σεκάρην 3 

48 

Καζεηήξεο εκβνιεθηνκήο 
Fogarty Μνλνχ απινχ κε 
έλα κπαιφλη  80 cm 6fr Σεκάρην 3 

49 

Καζεηήξεο 
παξαθεληήζεσο θνηιίαο   
κε ηξνθάξ. Γηάηξεην κε 
ζχλδεζε θαη Clip  
ξπζκίζεσο απφ 
πνιππξνππιέλην. Σεκάρην 12 

50 

Καζεηήξεο fogarty  
ρνιεδφρνπ πφξνπ 4 fr  Σεκάρην 2 

51 

Καζεηήξεο θηξζψλ 
νηζνθάγνπ   3way 
sengstaken.,18 ch  Σεκάρην 2 

52 Αληηβαθηεξηδηαθφο 
θαζεηήξαο Foley 2- way 
απφ 100% ζηιηθφλε κε 
επηθάιπςε 
ληηξνθνπξαληνίλεο γηα 
ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ 
CH 14 Σεκάρην 52 

53 

Αληηβαθηεξηδηαθφο 
θαζεηήξαο Foley 2- way 
απφ 100% ζηιηθφλε κε 
επηθάιπςε 
ληηξνθνπξαληνίλεο γηα 
ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ 
CH 16 Σεκάρην 52 

54 

Αληηβαθηεξηδηαθφο 
θαζεηήξαο Foley 2- way 
απφ 100% ζηιηθφλε κε 
επηθάιπςε 
ληηξνθνπξαληνίλεο γηα 
ηελ παξνρέηεπζε νχξσλ 
CH 18 Σεκάρην 52 

55 
Καζεηήξεο Dufour 
3way.Μεγέζνπο 18 – 22 
cm, κε κπαιφλη 60/80 ml 
, απφ καιαθφ θίηξηλν 
Latex , εληζρπκέλνη απφ 
λάηινλ ζπηξάι. Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε.      Σεκάρην 27 
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18 ch  

56 Καζεηήξεο Dufour 
3way.Μεγέζνπο 18 – 22 
cm, κε κπαιφλη 60/80 ml 
, απφ καιαθφ θίηξηλν 
Latex , εληζρπκέλνη απφ 
λάηινλ ζπηξάι.Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε.      
20 ch  Σεκάρην 42 

57 Καζεηήξεο Dufour 
3way.Μεγέζνπο 18 – 22 
cm, κε κπαιφλη 60/80 ml 
, απφ καιαθφ θίηξηλν 
Latex , εληζρπκέλνη απφ 
λάηινλ ζπηξάι. Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε.   
22ch  Σεκάρην 42 

58 Kαζεηήξεο 3way 
Couvelaire κεγέζνπο 18, 
κε κπαιφλη 30/50ml, απφ 
καιαθφ θίηξηλν latex, 
εληζρπκέλνη απφ λάηινλ 
ζπηξάι. Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε 
. Σεκάρην 42 

59 Kαζεηήξεο 3way 
Couvelaire κεγέζνπο 20, 
κε κπαιφλη 30/50ml, απφ 
καιαθφ θίηξηλν latex, 
εληζρπκέλνη απφ λάηινλ 
ζπηξάι. Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε  Σεκάρην 42 

60 Kαζεηήξεο 3way 
Couvelaire κεγέζνπο 22, 
κε κπαιφλη 30/50ml, απφ 
καιαθφ θίηξηλν latex, 
εληζρπκέλνη απφ λάηινλ 
ζπηξάι. Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε  Σεκάρην 21 

61 Kαζεηήξεο 3way 
Couvelaire κεγέζνπο 24, 
κε κπαιφλη 30/50ml, απφ 
καιαθφ θίηξηλν latex, 
εληζρπκέλνη απφ λάηινλ 
ζπηξάι. Να είλαη 
επελδεδπκέλνη κε 
πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε  Σεκάρην 16 
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62 

Καζεηήξεο Foley 2way 
απινί απφ Latex  Νν 10 Σεκάρην 48 

63 

Καζεηήξεο Foley 2way  
απινί απφ Latex Νν12 Σεκάρην 27 

64 

Καζεηήξεο Foley 2way 
απινί απφ Latex Νν 14 Σεκάρην 315 

65 

Καζεηήξεο Foley 2way 
απινί απφ Latex Νν 16 Σεκάρην 683 

66 

Καζεηήξεο Foley 2way 
απινί απφ Latex Νν 18 Σεκάρην 683 

67 

Καζεηήξεο Foley 2way  
απινί απφ Latex Νν 20 Σεκάρην 158 

68 

Kαζεηήξεο Foley 2way 
απινί απφ Latex Νν 22 Σεκάρην 27 

69 

Kαζεηήξεο Foley 2way  
απινί απφ Latex Νν24 Σεκάρην 14 

70 

Καζεηήξεο Foley 3way 
Νν 16  ch(LATEX)    Σεκάρην 14 

71 

Καζεηήξεο Foley 3way 
Νν18 ch(LATEX)    Σεκάρην 27 

72 

Καζεηήξεο Foley 3way 
Νν 20ch(LATEX)   Σεκάρην 16 

73 

Καζεηήξεο Foley 3way 
Νν22 ch(LATEX)    Σεκάρην 16 

74 

Καζεηήξεο Foley 3way 
Νν ,24 ch(LATEX)    Σεκάρην 6 

75 

Καζεηήξεο Foley παηδηθνί 
κε madren Νν 6ch   Σεκάρην 27 

76 

Καζεηήξεο Foley παηδηθνί 
κε madren Νν8ch   Σεκάρην 27 

77 

Καζεηήξεο Foley παηδηθνί 
κε madren Νν10ch   Σεκάρην 27 

78 Καζεηήξεο pig-tail. Να 
είλαη απφ πνιπνπξεζάλε 
γηα καθξά παξακνλή 
ζηνλ αζζελή.Ο 
θαζεηήξαο , ην πνχζεξ 
θαη ην νδεγφ ζχξκα λα 
είλαη 
πξνζπλαξκνινγεκέλα 
κεγ. 4,8 ch θαη 6 ch 
κήθνπο 28-30 cm Σεκάρην 11 
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79 Καζεηήξεο pig-tail 
αλνηθηνχ άθξνπ κεγ. 4,8 
ch θαη 6 ch κήθνπο 28-30 
cm Σεκάρην 11 

80 Καζεηήξεο Thiemann Νν 
8ch Σεκάρην 27 

81 

Καζεηήξεο Thiemann  Νν 
10ch Σεκάρην 79 

82 

Καζεηήξεο Thiemann No 
12ch Σεκάρην 79 

83 

Καζεηήξεο Thiemann  No 
20ch Σεκάρην 16 

84 

Καζεηήξεο Thiemann-
Foley απφ θφθθηλν latex   Σεκάρην 69 

85 

Καζεηήξεο Thiemann-
Foley απφ ζηιηθφλε 100% 
Νν 14  Σεκάρην 27 

86 

Καζεηήξεο Thiemann-
Foley απφ ζηιηθφλε 100% 
Νν 16 Σεκάρην 37 

87 

 Καζεηήξεο Thiemann-
Foley απφ ζηιηθφλε 100% 
Νν 18 Σεκάρην 37 

88 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν8 απινί   Σεκάρην 21 

89 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν 10 απινί   Σεκάρην 105 

90 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν12 απινί   Σεκάρην 42 

91 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν14 απινί   Σεκάρην 32 

92 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν 16 απινί   Σεκάρην 53 

93 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton  Νν 18 απινί   Σεκάρην 27 

94 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν 20 απινί   Σεκάρην 27 

95 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν 10 
απηνιηπαηλφκελνη   Σεκάρην 27 

96 

Καζεηήξεο θχζηεσο 
Nelaton Νν 12  
απηνιηπαηλφκελνη   Σεκάρην 27 
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97 

 set δηαδεξκηθήο 
λεθξνζηνκίαο,Νν 8  CH Σεκάρην 1 

98  set δηαδεξκηθήο 
λεθξνζηνκίαο, Νν 10  
CH Σεκάρην 1 

99 

Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί 
αληνχζεο ππεινγξαθίαο  Σεκάρην 3 

100 

Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί 
απινί . Σεκάρην 6 

101 

Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί 
κε ειαία. Σεκάρην 6 

102 

Καζεηήξεο νπξεηεξηθνί 
κε κπαιφλη  Σεκάρην 3 

103 

Καζεηήξεο 
νπξεηεξνζηνκίαο 
πδξφθηινη αλνηθηνχ 
άθξνπ κέγεζνο 6 Σεκάρην 3 

104 

Καζεηήξεο 
νπξεηεξνζηνκίαο 
πδξφθηινη αλνηθηνχ 
άθξνπ κέγεζνο 7  Σεκάρην 8 

105 

Καζεηήξεο 
νπξεηεξνζηνκίαο 
πδξφθηινη αλνηθηνχ 
άθξνπ κέγεζνο  8 Σεκάρην 5 

106 

Καζεηήξεο 2 way απφ 
100 % ζηιηθφλε  Σεκάρην 525 

107 

Καζεηήξεο 3 way,  απφ 
100 % ζηιηθφλε  Σεκάρην 53 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ,  λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο θαη δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ  εηο δηπινχλ (δείγκα – αληηδείγκα), κε εμαίξεζε 

δείγκαηα ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο δελ κπνξνχλ λα ζηαινχλ ή λα ππνβιεζνχλ εηο 

δηπινχλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαπάλσ εμαίξεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί επίζεκν πξνζπέθηνπο 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη φια 

ηα ηερληθά θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Δθφζνλ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

θξίλεη απαξαίηεην ην δείγκα έρεη ην δηθαίσκα λα ην δεηήζεη απφ ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία, ε 

νπνία ππνρξενχηαη λα ην θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα 

νξηζζεί απφ απηή. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ είδνπο θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Δπίζεο, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν 

Καηαζθεπαζηψλ Πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πξντφληα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 

κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θέξνληαο ηε ζήκαλζε CE ή βεβαίσζε θνηλνπνηεκέλνπ 

Οξγαληζκνχ. Ο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ε 

επηηξνπή παξαιαβήο εάλ θξίλεη απαξαίηεην μερσξίδεη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα δείγκαηνο ηελ νπνία 

απνζηέιιεη γηα έιεγρν ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

 

 

 

  

                                                                   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

     ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

     ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

    "6
Ζ
 ΤΠΔ " 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΣΑ 

 

 

ΤΜΒΑΖ   ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ         :   

ΔΗΓΟ                         :  

ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΗΜΖ       : ………………….  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α  

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ 

 ΤΠΖΡΔΗΑ                  : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΣΑ 

 

Άξηα, ζήκεξα …………………………….. ζην Σκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξηαο, 

νη ππνγεγξακκέλνη α) ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο πνπ εδξεχεη ζηελ Άξηα, Λφθνο Πεξάλζεο 1, 

Σ.Κ. 47100, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή θ. 

……………………………………. θαη β) ………………………., εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο 

…………………………, Γ/λζε: …………………….. ηει. …………….., Φ.Α.Υ. …………… κε Α.Φ.Μ: 

………………… Γ.Ο.Τ: …………………,  ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο : 
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Με ηελ κε αξηζ. ………../…………. Απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα 

ησλ εηδψλ σο απηά πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο ζηελ εηαηξεία 

………………………… ηελ αξηζκ………………………………..απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …../…../2017  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  Γ/μεο  κε αξηζ. 

……./…-….-2017 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά 

ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, νλνκαδφκελν ζην εμήο Πξνκεζεπηή, ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ σο 

απηά πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο, ηα νπνία ηνπ 

θαηαθπξψζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα. 

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ηνλ Νφκν 2469/97 άξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί 

θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & ηνλ Ν. 3329/05 ― Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο‖, ην Ν. 3527/2007 « Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην 

Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ινηπέο ηζρχνπζεο. 

      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ-ΣΗΜΖ 

Α.   ηελ εηαηξεία  ……………………… σο εμήο : 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. …………….   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΤΜΠΔΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….  

         

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΗ  ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άξηαο θαη εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή 
παξαγγειία ηνπ αξκόδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο απνζήθεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
Ζ  παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή  παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ  θαη  ζα εθδίδεη  ζρεηηθά πξσηφθνιια  

παξαιαβήο . Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί 

ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΟΣΗΚΖ-ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ πξνο ηνχην νξηζζείζα επηηξνπή,  

γηα ηελ νξζή εθηέιεζε απηψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη …………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

       
Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ επξψ  γηα ην 100 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ  
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ.  
  
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ 
θάζε ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.   
 ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΠΓ 166/2003 ( ΦΔΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Πξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη 
ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.  
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην αξ. 200 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
 Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελεο θξαηήζεηο.        
Θα παξαθξαηείηαη :  

 1. Υπζρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
2. Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ: Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ 
ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ 
τρίτων,  θ οποία ειςιχκθ με το άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 
3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 
με το άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
4. Υπζρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε 
αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του 
χαρτοςιμου.  
 
Ο ΦΠΑ θαηαβάιιεηε από ηελ ππεξεζία. 
 

                                                            ΑΡΘΡΟ 6 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ πνπ ηνπ έρνπλ 

θαηαθπξσζεί ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άξηαο  θαη ζχκθσλα κε 

ηελ κε αξηζ. Πξση. ……………έγγξαθε Πξνζθνξά ηνπ  ε  νπνία απνηειεί  αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.                                                   

      

                                                          ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη 

γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΡΣΑ απφ ηε κε εθηέιεζε ή 

θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.   

                                                                                                           

                                                        ΑΡΘΡΟ 8 

Γηα φια θαη ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

ζχκβαζε απηή, ηζρχεη ε έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο  θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε εηαηξία θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ 

…………………….   εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο ……………………… , 

πνζνχ ησλ ………………….επξψ (5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ), ηζρχνο κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο.  

 

                                                                  Άξζξν 10 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο  ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Γηα όζα δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα εθ ηνπ Ν. 

4412/2016. 

πκθσλείηαη όηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, πξόζζεηε ζπκθσλία, 

παξνρή δηεπθνιύλζεσο, παξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη απνδείρλεηαη κόλν 

έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα είλαη ηα  

πνιηηηθά θαη/ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο Άξηαο. 

Ύζηεξα από απηά ζπληάρζεθε ε ζύκβαζε ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε 

,ππνγξάθεηαη λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, ζε δπν  πξσηόηππα. 

ΑΔΑ: 6ΜΟΨ4690ΒΒ-Δ21





39 
 

Έλα από ηα παξαπάλσ πξσηόηππα ηεο ζύκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκόδην Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΡΣΑ θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο ν 

νπνίνο δήισζε όηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

           Γηα ην   Γ.Ν. ΑΡΣΑ                                                        Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

                Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΟΨ4690ΒΒ-Δ21





40 
 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ   

  

 
Α/Α  

 
ΔΗΓΟ /  
ΤΠΖΡΔΗΑ  
  

 
Μνλάδα  
Μέηξεζεο  

 
Πνζόηεηα  

 
Σηκή  
Μνλάδαο  
ρσξίο 
ΦΠΑ  

 
πλνιηθή  
Σηκή 
Υσξίο  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Σειηθή 
Σηκή  
κε 
ΦΠΑ  

 
Κσδηθόο – Σηκή 
Παξαηεξεηεξίνπ 
Σηκώλ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΤΝΟΛΑ  
  

   

 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄. ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  
  

  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ –ΣΕΥΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η΄: ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ  ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [Γ.Ν. ΆΡΣΑ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221897] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΛΟΦΟ ΠΔΡΑΝΘΖ 1/ΑΡΣΑ/Σ.Κ. 47100] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Ρ.ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟΤ-Γ.ΜΠΟΚΟ] 
- Σειέθσλν: [2681361128] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promithies@gnartas.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.gnartas.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ» (CPV 33141200-2) ] 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: […………….] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [πξνκήζεηεο] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε

iii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»

iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν

v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
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δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινπο

vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 
ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 
απηώλ.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 
θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 
ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 

131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix
· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ

xvi
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xix
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)

xx
; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο

xxii
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
εξγαηηθνύ δηθαίνπ

xxv
; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο

xxvi
 

: 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

xxvii 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα

xxviii
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο

xxx
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα

xxxi
 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 
παξ. 4 λ. 3310/2005

xxxii
: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 
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                                                     Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα 
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

                                            Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 
ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο

xxxiii
; 

ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

                                     

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαη

xxxiv
, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ

xxxv
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 
έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ΑΔΑ: 6ΜΟΨ4690ΒΒ-Δ21





53 
 

                                                           

1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ 
κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο 
θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

4 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

5 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

7  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 ―Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο 
άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 
απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.‖ 

8 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  

9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, 
ζ. 42). 

10 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη 
σο ―δηαθζνξά‖. 

11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 
δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 
πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)

  
φπσο θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 
ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
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13 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 
απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην 

λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”. 

15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 
215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

16 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

20 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 
7 ηειεπηαίν εδάθην)  

21 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 
θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ 
κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

22 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

23 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 
αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 
πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 
αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

24 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
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26 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

27 Άξζξν 73 παξ. 5. 

28 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 
ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

30 Πξβι άξζξν 48. 

31 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

32 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 
επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

48 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ 
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ 
πξφζβαζε.  

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΣΑ   
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