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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Άρτα:  17-4-2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

6
η
 ΥΠΕ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ 

Τμήμα Οικονομικό 

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες : Μπόκος Γ.  

                          Τσώλα Π.                       

Τηλέφωνο  :  2681361128 

FAX :             2681021414 

 

                                                                                              

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.  38 /2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Για την προμήθεια  «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2)   για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. 

Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.818,16 €   

συμπ/νου ΦΠΑ για ένα (1) έτος στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΦΥ 2015 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

2016-2017. 

  

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 
1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 
204/19-7-1974) 
1.5 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών 
1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 
1.8 Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’). 
1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3  
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1.10 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 
νομιμοποίησης δαπανών)    
1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..» 
1.12   Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 
1.13 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
1.14 Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 
Α’ 139/27.6.97) 

1.15 Του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
 
 
2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 
2.1. Την υπ΄ αριθ. 4658/6-9-2016 (Φ.Ε.Κ 2937/15-9-2016) ΚΥΑ « Έγκριση  Προγράμματος 
Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) των Εποπτευομένων Φορέων Υγείας για το έτος 
2015 ( πιστώσεις 2016-2017)  με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων , τις λοιπές πηγές. 
2. 2 Τα υπ’ αριθ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-2016 και 4963/5-10-2016 έγγραφα της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας περί ορισμού φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ.) έτους 2015, πιστώσεις 2016-2017  

2.3 Tην υπ΄αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης.  

2.4 Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016 ) με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το 
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α 
147)»  

2.5 Την υπ’ αριθ. 5/13-2-2015  θέμα 8
ο
 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί εγκρίσεως του 

Προγράμματος  Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) έτους 2015, πιστώσεις 2016-
2017. 

2.6  Το από 27-9-2016  email της 6ης  ΥΠΕ σχετικά με την έγκριση  ΠΠΥΦΥ  έτους 2015 -
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017 σύμφωνα με το αριθ. 4708/16-9-2016 έγγραφο της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας και το ΦΕΚ Β΄2937/15-9-2016.  

2.7 Το από 13-10-2016 email της 6ης  ΥΠΕ  σχετικά με τον ορισμό φορέων  υλοποίησης του  
ΠΠΥΦΥ έτους 2015 -ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2016 – 2017, σύμφωνα με τα αριθ. 4972/6-10-2016, 4747/20-9-
2016, 4963/5-10-2016  έγγραφα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας .   
2.8 Την αριθμ. 38/27-10-2016 (θέμα 15

ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης των 

όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού. 

2.9 Την αριθμ. 3/26-1-2017 (θέμα 11
ο
) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης 

τροποποίησης των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού. 
2.10   Την υπ’ αριθ.  3/8-2-2018 (θέμα 29

ο
 ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

επανάληψης διενέργειας προκήρυξης συνοπτικού  διαγωνισμού. 
2.11 Την αριθμ. 7038/28-03-2018 Ανάληψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ :ΨΒ1Υ4690ΒΒ-1ΦΔ. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 

 

 Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια 

«ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2)   όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 

παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης), συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης  22.818,16€ συμπ/νου ΦΠΑ για ένα (1) έτος, σε βάρος του ΚΑΕ 

1311 του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. 

 

1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

Λόφος Περάνθης 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

(Γραφείο Προμηθειών) 

       2-5-2018  

Ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ 

και ώρα 14:00 

μ.μ. 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

Λόφος Περάνθης 1 

Τ.Κ. 47100 Άρτα 

 (Γραφείο Προμηθειών) 

        3-5-2018 

ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ 

και ώρα  10:00 

π.μ. 

 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι  2-5-2018  ημέρα 

ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. 

(Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν)  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από επιτροπή,  η οποία έχει οριστεί για το 

σκοπό αυτό. 

2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

      – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

        ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄    

3.8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
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3.9 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

3.10 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  

        ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 67 του Ν.4412/2016.  

6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 

Υπηρεσία.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ   

 

 

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ( 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ & 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

17-4-2018 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 3-5-2018 

Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Γρ. Προμηθειών) 

(Κωδικός ΝUTS: EL541) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  (Ως παρακάτω πίνακας και  Παράρτημα ΣΤ΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33141200-2 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 

άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 

www.gnartas.gr 
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διακόσιες σαράντα  (240) ημερολογιακές ημέρες 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

22.818,16 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  

 ΚΑΕ 1311.01 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο 

ΔΕΙΓΜΑ 
Ναι (όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤ΄) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 

(Κωδικός ΝUTS:EL541) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 

κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2)     για την 

κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.  

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, ανά είδος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδους με 

τη διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ της Διακήρυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο 

αντίγραφα. 

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες σαράντα  (240) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού. 

1.2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση 

της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.2.4 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής. 

1.3.2 – Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον 

διαγωνισμό.  

1.3.3-Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.3.4-Ο τίτλος της σύμβασης. 

1.3.5-Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3.6-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής). 

1.3.7-Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά   με την 

προσφορά στοιχεία και  ειδικότερα τα εξής: 

1.4.1- Φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στον κυρίως 

φάκελο τοποθετούνται όλα τα παρακάτω  δικαιολογητικά. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πρωτότυπο και αντίγραφο),  
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όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα 

άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα:   

 

                  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1.  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 

4412/2016 και με τις αριθ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016) και 161/2016 (κατευθυντήρια 

οδηγία 15) αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄). 

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

υποβάλλουν μαζί με την  προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία να δηλώνει ότι : 

α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι     

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

To TEYΔ και την Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφουν: 
 

 οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  
 ο διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού  

           Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε 
 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται 
να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα δύο 
τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ανά περίπτωση, όπως 
αυτά αντικαταστάθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 καθώς και 
της παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 όπου προστίθεται το άρθρο 79Α στο 
άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και ορίζει ότι: «1. Είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
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να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης». 
 

 
4.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 
 
κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον 
καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 
διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ , τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν 

άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

 

 

1.4.2.- Φάκελος με την ένδειξη  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  τοποθετούνται σε ξεχωριστό  

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισμού, οι παρακάτω αναφερόμενες 

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

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

 Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των 
προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον 
υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για 
τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η 
κάλυψη των απαιτήσεων της. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου είδους 
(κωδικός εταιρίας). 
  

Β) Πίνακες συμμόρφωσης  

Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄) πρέπει να υποβληθούν με την 

τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες 

ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:  

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

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

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

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

σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς 

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

από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

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

ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και 
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η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης.  

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

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

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

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.  

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

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

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

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

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)  

Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD  σε 

WORD και  PDF μορφή ), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά 

φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν 

μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.4.3.- Φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : τοποθετούνται σε ξεχωριστό  

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένοι και 

υπογεγραμμένοι οι  πίνακες οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντος. Η οικονομική προσφορά 

θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα στο Παράρτημα Η΄ και τα όσα ορίζονται σε αυτό. 

 Το περιεχόμενο της οικονομικής  προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD  

σε WORD και  PDF μορφή ), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 

Οικονομικής  προσφοράς. 

 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των ειδών 
της συνημμένης κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων για 
παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς και η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο ψηφίων. Στην 
προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των κρατήσεων εκτός 
από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Οι προσφερόμενες τιμές  πρέπει να είναι 
κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα 
αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση 
τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  ότι δεν 
υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. 
 

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

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

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

ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες 
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εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.4.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση 

ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του 

Ν. 4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει , 

ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση 

του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 

αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   

1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε 

αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 

κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η 

δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο στο 

Γραφείο Προμηθειών (1
ος 

όροφος) του Γ.Ν. Άρτας (Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ) με 

την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές  θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. 

1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.13. Προσφορές που φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του 

Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
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1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

διακήρυξη. 

1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

1.5.  Η Αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4) οπότε και συντάσσεται ένα 

ενιαίο πρακτικό. 

1.6. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους 

δικαιούχους).  

1.7. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης, 

1.8.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  θα 

απορρίπτονται.   

1.9.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.10. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.11.  Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές   προσφορές. 

1.12. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, 

ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή 

δικαστική ενέργεια. 

2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

3- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

3.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. Οι εγγυήσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

3.2  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 

Διαγωνισμό. 

3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

3.4  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους 

το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

3.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

4-  ΤΙΜ Ε Σ 

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:           

         Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 

         ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται  εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

            Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των 

προσφορών.  

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας, δηλαδή : 

προσφερόμενη τιμή είδους Χ ζητούμενη ποσότητα 

4.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

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

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

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
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4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.6  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

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

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 

με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του 

Ν.4412/2016 . 

4.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

 

5-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος  

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης, προσκομίζοντας την εγγυητική  επιστολή 

καλής εκτέλεσης των όρων της  σύμβασης. 

2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γ.Ν. Άρτας 

                        

 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

       
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ για το 100 % της συμβατικής αξίας μετά την  οριστική 
παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  
  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 
του Ν. 4412/2016. 
 
 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        

Θα παρακρατείται :  
  1. Υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
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2. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας: Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της 
σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ 
τρίτων,  η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 
3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
4. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε 
αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 
8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στο ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό  ( 1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, .Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) 

που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & 

Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε 

ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους 

από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 

του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις των  άρθρων 104 7 105 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο 

μειοδότης μετά από κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία των οικονομικών φορέων(ν.4412/2016 Άρθρο 90) 
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Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού  και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που 

αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

  

10- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση τη ματαίωση του διαγωνισμού και την 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του ν.4412/2016. 

 

11- ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική 
παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του 
Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  
παραλαβής . Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί 
ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  
 

 

                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 Για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.      

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

                                                                ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης.                                                                                                             



ΑΔΑ: ΨΞ544690ΒΒ-ΣΓΦ



16 
 

 

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης . 

 

 

                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
Προς (Αναθέτουσα Αρχή) : ______________________________  
Εκδότης : ____________________  
Τράπεζα:_______________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....     
 ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
 Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ : 
 (Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας  
Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(Σε  περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
Α) Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Έδρα …………… Οδός …………. 
 Αριθμός ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρων υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας),  
 και μέχρι του ποσού των......................... ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό...................... που αφορά στο διαγωνισμό του ………….………………….., με 
ημερομηνία…………..,  με αντικείμενο «……………….….» και συγκεκριμένα για το τμήμα του 
έργου ……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  
 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας  και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Χρόνος Ισχύος :  Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας,  ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

 

                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

  

                                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΙΔΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ  
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1. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα ,παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού  No=6 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 6FR, LΑΤΕΧ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75 ΕΚ. 

ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 

2. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα, παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού No=8 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 8FR, LΑΤΕΧ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75 ΕΚ. 

ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 

3. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα ,παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού No=10 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 10FR, LΑΤΕΧ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75 ΕΚ. 

ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 

4. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα, παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού No=12 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) 

ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 12FR, LΑΤΕΧ FREE – DEHP FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75 ΕΚ. 

ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 

5. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα ,παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού No=14 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ-ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75ΕΚ. ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ – Μ.Χ 

16REQ005502707 2016-12-02 

6. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα ,παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού No=16 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ-ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΑ 75ΕΚ. ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΟΓΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ – Μ.Χ 

7. Καθετήρες LEVIN όλα τα νούμερα ,παίδων και ενηλίκων, μονού αυλού 

No=18ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 125ΕΚ., ANOIKTOY AKROY, ME 

4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ 18FR, LΑΤΕΧ FREE – DEHP FREE. ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 

ΤΑ 75 ΕΚ. ΑΝΑ ΕΚ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 

8. Καθετήρες υποκλείδιου για βηματοδότηση προσωρινή (θηκάρι) 6 Fr Set 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ -ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ,ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ.ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΖΕΛΑΤΙΝΕ ΣΠΙΡΑΛ,ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ,ΓΑΖΑ,ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml 

&ΒΕΛΟΝΑ 3-WAY INTRODUCER. 

9. Καθετήρες υποκλείδιου για βηματοδότηση προσωρινή (θηκάρι ) 7 Fr και 6Fr 

αποστειρωμένο με 2 βελόνες ,σύρμα οδηγό, καλύπτρα ζελατινέ σπιράλ βελόνα  3-way  

introducer. 

10. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ. Ο αρτηριακός καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από 

υλικό TEFLON  PTFE., 20G /1,1mm x 45mm. 

11. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SWAN GANZ με δυνατότητα  μέτρησης Α) του κορεσμού του μικτού 

φλεβικ. αίματ. σε οξυγόνο στην πνευμονική αρτηρία (SvO2). B) της καρδιακής παροχής 

(CCO). Γ) του τελοδιαστολ. όγκου της δεξιάς κοιλίας  (CEDV). 

12. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (Κ.Φ.Π.)  ΕΣΩ  ΚΑΙ  ΕΞΩ  ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ  ΚΑΙ  

ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ. Υπό μορφή σέτ. Το σετ να περιέχει: 

καθετήρα 3,συρμάτινο οδηγό,διαστολέα,σύριγγα 5ml, βελόνα παρακέντησης, καθετήρα 

παρακέντησης, διακόπτες ροής αίματος σε κάθε αυλό, κινητά πτερύγια στερέωσης. Ο 

καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη, ώστε να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Να διαθέτει μαλακό άκρο και να είναι ακτινοσκιερός. Να 

διαθέτει αντιμικροβιακή επικάλυψη από polyhexanide για μακροχρόνια προστασία.Να 

διατίθεται σε μήκη 20 και 30 εκατοστών. Ο συρμάτινος οδηγός να μην τσακίζει, να είναι 
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ευλύγιστος και να διαθέτει άκρο τύπου J για την εύκολη προώθησή του. Κάθε αυλός του 

καθετήρα να είναι εφοδιασμένος με διακόπτη ροής αίματος, ώστε να μην επιτρέπεται η 

διαφυγή αίματος, η οποία θα είχε ως κίνδυνο την μόλυνση του Ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού, παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς από αεροεμβολή. Να 

είναι κατασκευασμένος βάση των ISO standards και να φέρει πιστοποιητικά 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE mark. 

13. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ Το σετ να περιέχει: καθετήρα 3, 

συρμάτινο οδηγό, διαστολέα, σύριγγα 5ml,βελόνα παρακέντησης, καθετήρα 

παρακέντησης, διακόπτες ροής αίματος σε κάθε αυλό, κινητά πτερύγια στερέωσης. Ο 

καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη, ώστε να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Να διαθέτει μαλακό άκρο και να είναι ακτινοσκιερός. Να 

διαθέτει αντιμικροβιακή επικάλυψη από polyhexanide για μακροχρόνια προστασία. Να 

διατίθεται σε μήκη 20 και 30 εκατοστών. Ο συρμάτινος οδηγός να μην τσακίζει, να είναι 

ευλύγιστος και να διαθέτει άκρο τύπου J για την εύκολη προώθησή του. Κάθε αυλός του 

καθετήρα να είναι εφοδιασμένος με διακόπτη ροής αίματος, ώστε να μην επιτρέπεται η 

διαφυγή αίματος, η οποία θα είχε ως κίνδυνο την μόλυνση του Ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού, παράλληλα όμως να προστατεύει τους ασθενείς από αεροεμβολή. Να 

είναι κατασκευασμένος βάση των ISO standards και να φέρει πιστοποιητικά 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE mark. 

14. ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Για γαστρική ή νηστιδική 

σίτιση με συρμάτινο οδηγό ακτινοσκιερός από πολυουρεθάνη με 2 ανοίγματα στο τελικό 

άκρο 8 και 12 fr και μήκους 120 εκατοστά. 

15. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER, 2 αυλών, εύρους 16/16 G, 

ακτινοσκιεροί, με επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θρομβώσεων και τη διατήρηση 

της ελεύθερης ροής του καθετήρα. 

16. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER, μονού αυλού εύρους 

16/16 G, ακτινοσκιεροί, με επικάλυψη ηπαρίνης για την αποφυγή θρομβώσεων και τη 

διατήρηση της ελεύθερης ροής του καθετήρα. 

17. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΘΗΚΑΡΙ 9 Fr για την εισαγωγή καθετήρα Swan Ganz και αυλούς 15 και 15 ga. 

18. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΘΗΚΑΡΙ 8.5 Fr για την εισαγωγή καθετήρα Swan Ganz και αυλούς 16 και 16 ga. 

19. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No 6 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

20. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No8 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

21. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No10 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

22. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No 12 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

23. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No 14 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 



ΑΔΑ: ΨΞ544690ΒΒ-ΣΓΦ



19 
 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

24. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No16 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

25. Καθετήρες για ενδοτραχειακή αναρρόφηση,  μιας χρήσης, με βαλβίδα No18 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ σε ατομική συσκευασία- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑΕΙΝΙΑ LATEX FREE-DHEP FREE. 

26. Καθετήρες εμβολεκτομής Fogarty Μονού αυλού με ένα μπαλόνι  80 cm 3fr 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 4FR 40CM. ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, Μ.Χ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑ 10CM ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ. 

27. Καθετήρες εμβολεκτομής Fogarty Μονού αυλού με ένα μπαλόνι  80 cm 4fr 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOGARTY ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ 4FR 40CM. ΑΠΟ 

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ, Μ.Χ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑ 10CM ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ. 

28. Καθετήρες παρακεντήσεως κοιλίας   με τροκάρ. Διάτρητο με σύνδεση και Clip  

ρυθμίσεως από πολυπροπυλένιο. 

29. Καθετήρες fogarty  χοληδόχου πορου 4 fr. Από πολυουρεθάνη, μιας χρήσεως, 

αποστειρωμένοι, βαθμονομημένοι ανά 10cm. 

30. Καθετήρες κιρσών οισοφάγου   3way sengstaken.,18 ch και 16 ch. Καθετήρας 

κιρσών οισοφάγου μιας χρήσης με οισοφάγιο και στομαχικό μπαλόνι για κιρσοραγγίες 

τουλάχιστον τριών οδών. 

31. Αντιβακτηριδιακός καθετήρας Foley 2- way , σιλικόνη με επικάλυψη 

νιτροφουραντοίνης για την παροχέτευση ούρων CH 14. 

32. Αντιβακτηριδιακός καθετήρας Foley 2- way από 100% σιλικόνη με επικάλυψη 

νιτροφουραντοίνης για την παροχέτευση ούρων CH 16. 

33. Αντιβακτηριδιακός καθετήρας Foley 2- way από 100% σιλικόνη με επικάλυψη 

νιτροφουραντοίνης για την παροχέτευση ούρων CH 18. 

34. Kαθετήρες 3way Couvelaire μεγέθους 18, με μπαλόνι 30/50ml, και 60/80 ml από 

μαλακό κίτρινο latex, ενισχυμένοι από νάιλον σπιράλ και με ευρείες οπες. Να είναι 

υπενδεδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη. 

35. Kαθετήρες 3way Couvelaire μεγέθους 20,με μπαλόνι 30/50ml, και 60-80 ml από 

μαλακό κίτρινο latex, ενισχυμένοι από νάιλον σπιράλ και με ευρείες οπές. Να είναι 

υπενδεδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη .   

36. Kαθετήρες 3way Couvelaire μεγέθους 22, με μπαλόνι 30/50ml, και 60-80 ml από 

μαλακό κίτρινο latex, ενισχυμένοι από νάιλον σπιράλ και με ευρείες οπές. Να είναι 

επενδεδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη.   

37. Kαθετήρες 3way Couvelaire μεγέθους 24, με μπαλόνι 30/50ml, και 60-80 ml από 

μαλακό κίτρινο latex, ενισχυμένοι από νάιλον σπιράλ και με ευρείες οπές. Να είναι 

επενδεδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη.   

38. Καθετήρες Foley παιδικοί με madren Νο 6 ch  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΕΥΘΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ 

ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML. 

39. Καθετήρες Foley παιδικοί με madren Νο 8 ch  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ,ΕΥΘΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ 

ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML. 
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40. Καθετήρες Foley παιδικοί με madren Νο 10 ch  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΕΥΘΕΙΣ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΗΚΟΥΣ 30 ΕΚ. ΚΑΙ 

ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ 3ML. 

41. Καθετήρες Thiemann-Foley από κόκκινο latex   

42. Καθετήρες Thiemann-Foley από σιλικόνη 100% Νο 14,αποστειρωμενοι,με μπαλόνι 5-

10ml. 

43. Καθετήρες Thiemann-Foley από σιλικόνη 100% Νο 16,αποστειρώμενοι με μπαλόνι 5-

10ml. 

44. Καθετήρες Thiemann-Foley από σιλικόνη 100% Νο 18,αποστειρωμένοι με μπαλόνι 5-

10ml. 

45. Καθετήρες κύστεως Nelaton Νο 10 αυτολιπαινόμενοι  πλαστικοί , αποστειρωμένοι για 

παροχέτευση κύστης ανδρών μήκους 40 cm ή γυναικών 23 cm. 

46. Καθετήρες κύστεως Nelaton Νο 12  αυτολιπαινόμενοι  πλαστικοί , αποστειρωμένοι για 

παροχέτευση κύστης ανδρών μηκους 40 cm ή γυναικών 23 cm. 

47. set διαδερμικής νεφροστομίας, Νο 8  CH Σετ αποστειρωμένο μίας χρήσης που να 

περιλαμβάνει: Βελόνα παρακέντησης άκαμπτη από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 

περίπου 17,5 G και μήκους περίπου 180-200 mm, με στειλεό και κεντρικό αυλό για 

δίοδο του συρμάτινου οδηγού και του στειλεού. Συρμάτινο οδηγό Lunderquist από 

άκαμπτο ατσάλι με κεκαμμένη σε σχήμα J εύκαμπτη κορυφή ασφαλείας μήκους 80-100 

cm, που να διέρχεται από την ανωτέρω αναφερθείσα βελόνα παρακέντησης. 

Ακτινοσκιερούς διαστολείς ή διαστολείς από τεφλόν ή πολυουρεθάνη, με κεντρική οπή 

και αυλό για προώθησή του πάνω από το συρμάτινο οδηγό 8 και 10 CH. Καθετήρα από 

σιλικόνης 100%, μήκους περίπου 50 cm, με κεντρικό αυλό, κεντρική και πλάγιες οπές. 

Συνδετικό προσαρμοστικό μεταξύ καθετήρα νεφροστομίας και ουροσυλλέκτη, είτε 

προσαρμοσμένο απευθείας στον καθετήρα ή ελεύθερο. 

48. Set διαδερμικής νεφροστομίας, Νο 10 CH Σετ αποστειρωμένο μίας χρήσης που να 

περιλαμβάνει: Βελόνα παρακέντησης άκαμπτη από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 

περίπου 17,5 G και μήκους περίπου 180-200 mm, με στειλεό και κεντρικό αυλό για 

δίοδο του συρμάτινου οδηγού και του στειλεού. Συρμάτινο οδηγό Lunderquist από 

άκαμπτο ατσάλι με κεκαμμένη σε σχήμα J εύκαμπτη κορυφή ασφαλείας μήκους 80-100 

cm, που να διέρχεται από την ανωτέρω αναφερθείσα βελόνα παρακέντησης. 

Ακτινοσκιερούς διαστολείς ή διαστολείς από τεφλόν ή πολυουρεθάνη, με κεντρική οπή 

και αυλό για προώθησή του πάνω από το συρμάτινο οδηγό 8 και 10 CH. Καθετήρα από 

σιλικόνης 100%, μήκους περίπου 50 cm, με κεντρικό αυλό, κεντρική και πλάγιες οπές. 

Συνδετικό προσαρμοστικό μεταξύ καθετήρα νεφροστομίας και ουροσυλλέκτη, είτε 

προσαρμοσμένο απευθείας στον καθετήρα ή ελεύθερο. 

49. Καθετήρες ουρητηρικοί ανιούσης πυελογραφίας . Καθετήρας 5 CH μήκους 70 cm  

με ανοικτό άκρο από ακτινοσκιερό πολυβυνιλοχλωρίδιο, κατάλληλος για ανιούσα 

πυελογραφία, παροχέτευση, ή διέλευση μέσω ελικωτού ουρητήρα. 

50. Καθετήρες ουρητηρικοί απλοί αποστειρωμένοι με ευθύ κυλινδρικό άκρο, 

ακτινοσκιεροί 3-8 CH μήκους 70 cm. 

51. Καθετήρες ουρητηρικοί με ελαία. Ουρητηρικός καθετήρας 5ch,μήκους 70cm,με 

ανοικτό άκρο από ακτινοσκιερό πολυβινυλοχλωρίδιο, κατάλληλος για ανιούσα 

πυελογραφία, παροχέτευση ή διέλευση μέσω ελικωτού ουρητήρα. 

52. Καθετήρες ουρητηρικοί με μπαλόνι 

53. Καθετήρες ουρητηροστομίας υδρόφιλοι ανοικτού άκρου μέγεθος 6 

54. Καθετήρες ουρητηροστομίας υδρόφιλοι ανοικτού άκρου μέγεθος 7 

55. Καθετήρες ουρητηροστομίας υδρόφιλοι ανοικτού άκρου μέγεθος  8 

56. Καθετήρες 2 way από 100 % σιλικόνη όλων των διαστάσεων. Αντιβακτηριδιακοί 

καθετήρες FOLEY, διπλής ροής (2-WAY), από σιλικόνη 100%, με επικάλυψη 

νιτροφουραζόνης, για την παροχέτευση ούρων και ταυτόχρονη πρόληψη και 

αντιμετώπιση των λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού, που σχετίζονται με την 

χρήση συμβατικών καθετήρων. (Μεγέθη από 12 - 24 CH) 
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57. Καθετήρες 3 way,  από 100 % σιλικόνη όλων των διαστάσεων. Αντιβακτηριδιακοί 

καθετήρες FOLEY, τριπλής ροής (3-WAY), από σιλικόνη 100%, με επικάλυψη 

νιτροφουραζόνης, για την παροχέτευση ούρων και ταυτόχρονη πρόληψη και 

αντιμετώπιση των λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού, που σχετίζονται με την 

χρήση συμβατικών καθετήρων. (Μεγέθη από 12 - 24 CH) 

 
                            ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

 
 
Α/Α ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
1 

Καθετήρες LEVIN  
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλού  No=6 Τεμάχιο 17 

2 

Καθετήρες LEVIN 
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλούNo=8  Τεμάχιο 16 

3 

Καθετήρες LEVIN  
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλού No=10 Τεμάχιο 42 

4 

Καθετήρες LEVIN  
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλού No=12  Τεμάχιο 37 

5 

Καθετήρες LEVIN  
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλούNo=14  Τεμάχιο 184 

6 

Καθετήρες LEVIN  
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλούNo=16  Τεμάχιο 184 

7 

Καθετήρες LEVIN 
παίδων και ενηλίκων, 
μονού αυλού No=18 Τεμάχιο 184 

8 

Καθετήρες υποκλείδιου 
για βηματοδότηση  
προσωρινή (θηκάρι ) 6 Fr  
Set  Τεμάχιο 37 

9 

Καθετήρες υποκλείδιου 
για βηματοδότηση  
προσωρινή (θηκάρι ) 7 Fr  
Set  Τεμάχιο 9 
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10 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ  
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ. Ο 
αρτηριακός καθετήρας να 
είναι κατασκευασμένος 
από υλικό TEFLON  
PTFE., 20G /1,1mm x 
45mm Τεμάχιο 106 

11 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ SWAN 
GANZ με δυνατ. 
μέτρησης Α) του 
κορεσμού του μικτού 
φλεβικ. αίματ. σε οξυγ. 
στην πνευμον. αρτηρ. 
(SvO2). B) της  καρδιακ. 
παροχής (CCO). Γ) του 
τελοδιαστολ. όγκου της 
δεξ. κοιλ.  (CEDV) Τεμάχιο 3 

12 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (Κ.Φ.Π.)  
ΕΣΩ  ΚΑΙ  ΕΞΩ  
ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗΣ  
ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΑΣ  ΚΑΙ  
ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ 
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ. 
Υπό μορφή σετ Τεμάχιο 9 

13 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 
ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ Mαλακό 
και εύκαμπτο ατραυμ. 
άκρο. Η εξωτ. διάμετρ. 
του καθετ. να είναι 7 Fr-
μήκος 20 και 30 cm  Τεμάχιο 263 

14 ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Για 
γαστρική ή νηστιδική 
σίτιση με συρμάτινο 
οδηγό ακτινοσκιερός από 
πολυουρεθάνη με 2 
ανοίγματα στο τελικό 
άκρο 8 και 12 fr και 
μήκους 120 εκατοστά Τεμάχιο 184 

15 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
SELDINGER, 2 αυλών, 
εύρους 16/16 G, 
ακτινοσκιεροί, με 
επικάλυψη ηπαρίνης για 
την αποφυγή 
θρομβώσεων και τη 
διατήρηση της ελεύθερης 
ροής του καθετήρα Τεμάχιο 21 

16 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
SELDINGER, μονού 
αυλού εύρους 16/16 G, 
ακτινοσκιεροί, με 
επικάλυψη ηπαρίνης για 
την αποφυγή 
θρομβώσεων και τη 
διατήρηση της ελεύθερης Τεμάχιο 111 
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ροής του καθετήρα 

17 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ 
ΑΥΛΩΝ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΘΗΚΑΡΙ 9 Fr για την 
εισαγωγή καθετήρα 
Swan Ganz και αυλούς 
15 και 15 ga. Τεμάχιο 20 

18 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΡΙΩΝ 
ΑΥΛΩΝ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΘΗΚΑΡΙ 8.5 Fr για την 
εισαγωγή καθετήρα 
Swan Ganz και αυλούς 
16 και 16 ga. Τεμάχιο 15 

19 
Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα No 6 Τεμάχιο 263 

20 

Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα No8 Τεμάχιο 263 

21 Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα 
No10 Τεμάχιο 263 

22 Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα No 
12 Τεμάχιο 525 

23 Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα No 
14 Τεμάχιο 10500 

24 Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα 
No16 Τεμάχιο 525 

25 Καθετήρες για 
ενδοτραχειακή 
αναρρόφηση,  μιας 
χρήσης, με βαλβίδα 
No18 Τεμάχιο 263 
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26 
Καθετήρες εμβολεκτομής 
Fogarty Μονού αυλού με 
ένα μπαλόνι  80 cm 3fr Τεμάχιο 3 

27 

Καθετήρες εμβολεκτομής 
Fogarty Μονού αυλού με 
ένα μπαλόνι  80 cm 4fr Τεμάχιο 3 

28 

Καθετήρες 
παρακεντήσεως κοιλίας   
με τροκάρ. Διάτρητο με 
σύνδεση και Clip  
ρυθμίσεως από 
πολυπροπυλένιο. Τεμάχιο 12 

29 

Καθετήρες fogarty  
χοληδόχου πόρου 4 fr  Τεμάχιο 2 

30 

Καθετήρες κιρσών 
οισοφάγου   3way 
sengstaken.,18 ch  Τεμάχιο 2 

31 Αντιβακτηριδιακός 
καθετήρας Foley 2- way 
από 100% σιλικόνη με 
επικάλυψη 
νιτροφουραντοίνης για 
την παροχέτευση ούρων 
CH 14 Τεμάχιο 52 

32 

Αντιβακτηριδιακός 
καθετήρας Foley 2- way 
από 100% σιλικόνη με 
επικάλυψη 
νιτροφουραντοίνης για 
την παροχέτευση ούρων 
CH 16 Τεμάχιο 52 

33 

Αντιβακτηριδιακός 
καθετήρας Foley 2- way 
από 100% σιλικόνη με 
επικάλυψη 
νιτροφουραντοίνης για 
την παροχέτευση ούρων 
CH 18 Τεμάχιο 52 

34 Kαθετήρες 3way 
Couvelaire μεγέθους 18, 
με μπαλόνι 30/50ml, από 
μαλακό κίτρινο latex, 
ενισχυμένοι από νάιλον 
σπιράλ. Να είναι 
επενδεδυμένοι με 
υδρόφιλη πολυουρεθάνη 
. Τεμάχιο 42 
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35 Kαθετήρες 3way 
Couvelaire μεγέθους 20, 
με μπαλόνι 30/50ml, από 
μαλακό κίτρινο latex, 
ενισχυμένοι από νάιλον 
σπιράλ. Να είναι 
επενδεδυμένοι με 
υδρόφιλη πολυουρεθάνη  Τεμάχιο 42 

36 Kαθετήρες 3way 
Couvelaire μεγέθους 22, 
με μπαλόνι 30/50ml, από 
μαλακό κίτρινο latex, 
ενισχυμένοι από νάιλον 
σπιράλ. Να είναι 
επενδεδυμένοι με 
υδρόφιλη πολυουρεθάνη  Τεμάχιο 21 

37 Kαθετήρες 3way 
Couvelaire μεγέθους 24, 
με μπαλόνι 30/50ml, από 
μαλακό κίτρινο latex, 
ενισχυμένοι από νάιλον 
σπιράλ. Να είναι 
επενδεδυμένοι με 
υδρόφιλη πολυουρεθάνη  Τεμάχιο 16 

38 

Καθετήρες Foley παιδικοί 
με madren Νο 6ch   Τεμάχιο 27 

39 

Καθετήρες Foley παιδικοί 
με madren Νο8ch   Τεμάχιο 27 

40 

Καθετήρες Foley παιδικοί 
με madren Νο10ch   Τεμάχιο 27 

41 

Καθετήρες Thiemann-
Foley από κόκκινο latex   Τεμάχιο 69 

42 

Καθετήρες Thiemann-
Foley από σιλικόνη 100% 
Νο 14  Τεμάχιο 27 

43 

Καθετήρες Thiemann-
Foley από σιλικόνη 100% 
Νο 16 Τεμάχιο 37 

44 

 Καθετήρες Thiemann-
Foley από σιλικόνη 100% 
Νο 18 Τεμάχιο 37 

45 

Καθετήρες κύστεως 
Nelaton Νο 10 
αυτολιπαινόμενοι   Τεμάχιο 27 

46 

Καθετήρες κύστεως 
Nelaton Νο 12  
αυτολιπαινόμενοι   Τεμάχιο 27 

47 

 set διαδερμικής 
νεφροστομίας,Νο 8  CH Τεμάχιο 1 
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48  set διαδερμικής 
νεφροστομίας, Νο 10  
CH Τεμάχιο 1 

49 

Καθετήρες ουρητηρικοί 
ανιούσης πυελογραφίας  Τεμάχιο 3 

50 

Καθετήρες ουρητηρικοί 
απλοί . Τεμάχιο 6 

51 

Καθετήρες ουρητηρικοί 
με ελαία. Τεμάχιο 6 

52 

Καθετήρες ουρητηρικοί 
με μπαλόνι  Τεμάχιο 3 

53 
Καθετήρες 
ουρητηροστομίας 
υδρόφιλοι ανοικτού 
άκρου μέγεθος 6 Τεμάχιο 3 

54 

Καθετήρες 
ουρητηροστομίας 
υδρόφιλοι ανοικτού 
άκρου μέγεθος 7  Τεμάχιο 8 

55 

Καθετήρες 
ουρητηροστομίας 
υδρόφιλοι ανοικτού 
άκρου μέγεθος  8 Τεμάχιο 5 

56 

Καθετήρες 2 way από 
100 % σιλικόνη  Τεμάχιο 525 

57 

Καθετήρες 3 way,  από 
100 % σιλικόνη  Τεμάχιο 53 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ,  να καταθέσουν μαζί με την 

προσφορά τους και δείγματα των προσφερομένων  εις διπλούν (δείγμα – αντιδείγμα), με εξαίρεση 

δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις 

διπλούν. 

Στις περιπτώσεις της παραπάνω εξαίρεσης θα πρέπει να κατατεθεί επίσημο προσπέκτους 

του κατασκευαστικού οίκου μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρονται όλα 

τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Εφόσον η επιτροπή αξιολόγησης 

κρίνει απαραίτητο το δείγμα έχει το δικαίωμα να το ζητήσει από την προσφέρουσα εταιρεία, η 

οποία υποχρεούται να το καταθέσει στην επιτροπή εντός του χρονικού διαστήματος που θα 

ορισθεί από αυτή. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 

εργοστάσιο κατασκευής και συσκευασίας του είδους καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 
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Επίσης, οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Κατασκευαστών Προϊόντων σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας 

μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση κοινοποιημένου 

Οργανισμού. Ο έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η 

επιτροπή παραλαβής εάν κρίνει απαραίτητο ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία 

αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

 

 

  

                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

    "6
Η
 ΥΠΕ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.   :  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ         :   

ΕΙΔΟΣ                         :  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ       : ………………….  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

Άρτα, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, 

οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας που εδρεύει στην Άρτα, Λόφος Περάνθης 1, 

Τ.Κ. 47100, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. 

……………………………………. και β) ………………………., εκπρόσωπο της εταιρείας 

…………………………, Δ/νση: …………………….. τηλ. …………….., Φ.Α.Χ. …………… με Α.Φ.Μ: 

………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : 

Με την με αριθ. ………../…………. Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου κατακυρώθηκε η προμήθεια 

των ειδών ως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία 

………………………… την αριθμ………………………………..απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
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Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 

Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …../…../2017  σύμφωνα με τους όρους της  Δ/ξης  με αριθ. 

……./…-….-2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων 

ειδών. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως 

αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του 

κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί 

κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες. 

      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Α.   Στην εταιρεία  ……………………… ως εξής : 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. …………….   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ……….  

         

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική 
παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του 
Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η  παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή  παρακολούθησης και 

παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό  και  θα εκδίδει  σχετικά πρωτόκολλα  

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

ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή,  

για την ορθή εκτέλεση αυτών.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται …………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

       
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ ευρώ  για το 100 % της συμβατικής αξίας μετά την  
οριστική παραλαβή των υλικών και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων.  
  
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   
 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 
του Ν. 4412/2016. 
 
 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        
Θα παρακρατείται :  

 1. Υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
2. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας: Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της 
σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ 
τρίτων,  η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 
3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
3.Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει . 
4. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε 
αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου.  
 
Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 
 

                                                            ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν 

κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  και σύμφωνα με 

την με αριθ. Πρωτ. ……………έγγραφη Προσφορά του  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης σύμβασης.                                                   
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                                                          ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ από τη μη εκτέλεση ή 

κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.   

                                                                                                           

                                                        ΑΡΘΡΟ 8 

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσης σύμβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , 

ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι 

επιστροφής της.  

 

                                                                  Άρθρο 10 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις  του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 

4412/2016. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα  

πολιτικά και/ή διοικητικά Δικαστήρια της περιφέρειας Άρτας. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 

,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο  πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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           Για το   Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
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Α/Α  

 
ΕΙΔΟΣ /  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
  

 
Μονάδα  
Μέτρησης  

 
Ποσότητα  

 
Τιμή  
Μονάδας  
χωρίς 
ΦΠΑ  

 
Συνολική  
Τιμή 
Χωρίς  
ΦΠΑ  

 
ΦΠΑ  

 
Τελική 
Τιμή  
με 
ΦΠΑ  

 
Κωδικός – Τιμή 
Παρατηρητηρίου 
Τιμών 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ΣΥΝΟΛΑ  
  

   

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
  

  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221897] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1/ΑΡΤΑ/Τ.Κ. 47100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ρ.ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-Γ.ΜΠΟΚΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [2681361128] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@gnartas.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gnartas.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV 33141200-2) ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………….] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο

v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους

vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

viii
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

xvi
 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xix
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xx
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xxii
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου

xxv
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

xxvi
 

: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις

xxvii 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxxi
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005

xxxii
: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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                                                     Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

                                            Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής

xxxiii
; 

του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

                                     

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται

xxxiv
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν

xxxv
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το 

ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 
7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ   

 

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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