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Θ
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ  439/2018 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, ΑΡΟ ΤΟ 
ΡΡΥΥ 2014 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ 
ΤΙΜΘΣ  
(ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ) 

ΚΑΤΑΛΘΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

9/02/2018 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/02/2018 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

33192000-2  (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ & 
ΟΘΟΡΕΔΙΚΘΣ) 

33141320-9 (ΒΕΛΟΝΕΣ) 

33162200-5 (ΕΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ – 
ΣΥΑΡΤΙΚΑ) 

33184100-4 (ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ- 
ΡΛΕΓΜΑΤΑ) 

31711140-6 (ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ) 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL532 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 43.522,77€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ  54.030,23€ 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  ΕΤΘΣΙΑ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 24/01/2018 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΘΥΞΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΟΣ Α’)  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ) 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ) 
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4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ) 

5. ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ) 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» 

1.4 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- 
Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ 
Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΛΚΕ) 

1.5 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

1.6 Του Ν.4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 
4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

1.7 Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 
2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν 
ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν − μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ − 
υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Λατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ.  

1.8 Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

1.9 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ/19.05.2017) Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021και 
λοιπζσ διατάξεισ) 

2. Τισ αποφάςεισ: 

2.1. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Τρόποσ και διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 2% 
κατά τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Τθν υπ’ αρικμ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 3261/Βϋ/4-12-2014) κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Υγείασ και 
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, που αφορά ςτθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν 
και Φαρμάκων, ζτουσ 2014. 

2.3. Τθν υπ’ αρικμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/Βϋ/31-12-2014) Υπουργικι Απόφαςθ περί Οριςμοφ Φορζων 
διενζργειασ για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ 
(Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.), ζτουσ 2014, πιςτϊςεισ 2015, εξουςιοδότθςθ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων για τθ 
διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν. 

2.4. Τθν υπ’ αρικμ. 770/4-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΓΩΟΕΡ-ΘΜ) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3
θσ

 ΥΡΕ Μακεδονίασ περί 
εκτζλεςθσ και Εφαρμογισ του ΡΡΥΦΥ ζτουσ 2014 τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των φορζων αρμοδιότθτασ 

2.5. Τθν αρικμ.  11/8-06-2010 απόφαςθ τθσ ΕΡΥ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν 
Αναλϊςιμο χειρουργείου, Αναλϊςιμο Ορκοπεδικισ και Θλεκτρόδια, τθν αρικμ. 85/9-01-2012 απόφαςθ τθσ 
ΕΡΥ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του είδουσ Βελόνεσ, τθν αρικμ. 13/31-07-2012 
απόφαςθ τθσ ΕΡΥ με τθν οποία εγκρίκθκα οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του είδουσ Εργαλεία Χειρουργείου – 
Συρραπτικά και τθν αρικμ. 170/28-09-2017 απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκαν οι 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ του είδουσ Χειρουργικά μοςχεφματα - Ρλζγματα.  

2.6. Τθν υπ’ αρικμ. 197/16-11-2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ  του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

2.7. Τθν υπ’ αρικμ. 684/22-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΒ5Ψ4690ΒΥ-Κ25) ανάλθψθ υποχρζωςθσ και δζςμευςθ πίςτωςθσ 
(νομικι δζςμευςθ). 
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ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), για τθν προμικεια Αναλϊςιμου υλικοφ 
διάφορου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου Καςτοριάσ, από το ΡΡΥΥ 2014. 

 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 43.572,77€ χωρίσ ΦΡΑ ι 54.030,23€ με Φ.Ρ.Α  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 12-02-2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12.00μ.μ., ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του 
Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι.  

 

ΜΕΟΣ Αϋ 

ΑΘΟ 1
Ο 

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, πρζπει να υποβάλλουν ςτο Τμιμα Γραμματείασ του 
Νοςοκομείου, επί αποδείξει

1
, προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ, εντόσ τθσ προκεςμίασ. 

 Πςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Καςτοριάσ, Διεφκυνςθ Μαυριωτίςςθσ, Τθλζφωνα 
Επικοινωνίασ 24673 50621, 612, 626 μζχρι τθν Ραραςκευι 9-02-2018 και ϊρα 14.00 (με οποιονδιποτε τρόπο και αν 
αυτά κατατίκενται ι αποςτζλλονται).  
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 

ΑΘΟ 2
ο
  

ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΑΤΑΤΙΣΘ – ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 
 α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 
 β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά. 
 γ) ςυνεταιριςμοί 
 δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 

 Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε 
αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και 
υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 
α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
γ Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 
δ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 
 

3. Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ:  
α. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», εντόσ του οποίου 

τοποκετοφνται τα παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινι απόρριψθσ):  
Συμπλθρωμζνο το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) *άρκρου 79 παρ.4 ν. 4412/2016 (Α 147)+, του 
Ραραρτιματοσ Δϋ τθσ διακιρυξθσ. Το εν λόγω ζντυπο υπογράφεται επί εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), 
Λδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι 
πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα 
ςφμβουλο ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο είτε με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ είτε με 
ειδικι ατομικι εξουςιοδότθςθ του προζδρου ι διευκφνοντα ςυμβοφλου τθσ Εταιρίασ είτε με ειδικι ατομικι 
εξουςιοδότθςθ του προζδρου ι διευκφνοντα ςυμβοφλου.  
(Συμπλθρϊνονται μόνο όςα πεδία απαιτοφνται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ). 

                                            
1
    π.χ. Η προσφορά απαρέγκλιτα θα συνοδεύεται από επιστολή του προσφέροντα με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή του 

στην διαγωνιστική διαδικασία. Η κατάθεσή της θα πραγματοποιείται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου από την οποία 

θα εγγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία της παραλαβής της 
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β. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», εντόσ του οποίου τοποκετείται θ 

τεχνικι προςφορά. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ:  
Στον ΚΛΕΛΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα το ςφνολο 
των κατατικζμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο απλό φωτοαντίγραφο. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει: 

1. Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ-παραπομπι (ανά κεφάλαιο και 
παράγραφο) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ όςο και τα 
ςυνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ι δικαιολογθτικά, ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι 
αξιολόγθςθ. 
- Απαιτείται να αναγράφεται ο αρικμόσ των τεμαχίων ανά ςυςκευαςία ανά προςφερόμενο είδοσ θ δε 

προςφερόμενθ ςυςκευαςία να ανταποκρίνεται ςτθ ηθτοφμενθ ποςότθτα τθσ διακιρυξθσ. 
- Θ τιμι μονάδοσ ( επί ποινι απόρριψθσ)  κα δίνεται ανά μονάδα μζτρθςθσ τθσ διακιρυξθσ, ιτοι τεμάχιο. 

2. Ριςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και κάκε άλλου είδουσ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, (π.χ. διλωςθ ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικό CE 
κ.λ.π.)  

3. Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) θ προςφορά του πλθροί πλιρωσ τισ 
απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ,  β) θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και γ) το χρόνο παράδοςθσ του υπό προμικεια υλικοφ. 

4. Αντίγραφο τθσ οικονομικισ προςφοράσ  χωρίσ τιμζσ. 
 
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ 
φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 

γ. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», εντόσ του οποίου τοποκετείται 
θ οικονομικι προςφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ: 
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά, 
απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο), θ οποία κα 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επί ποινι απόρριψθσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ:  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 
Κα δοκεί τιμι για τα υπό προμικεια είδθ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ του παραρτιματοσ Α’. 

 Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και οι επιβαρφνςεισ επί των κρατιςεων. Σε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι 
ολογράφωσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα ζξοδα προμικειασ και μεταφοράσ υπό προμικεια είδουσ, ςτον 
χϊρο που κα υποδειχκεί ςτον προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 

 Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό ςτο οποίο υπάγονται τα υπό προμικεια είδθ 
και κα βαρφνει το Νοςοκομείο.  

 Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι 
πζραν του προςφερόμενου αντίτιμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του 
μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ.  

Σφμφωνα με τα άρκρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ 
υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του 
ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που 
κάποιο υλικό δεν παρακολουκείται από το ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. 
Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ

2
. 

 
4. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν.4412/2016, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται 

να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ 20 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ 
αυτόν, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω ζγγραφα ι δικαιολογθτικά, τα 
οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν.4412/2016. 
i. Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωςθ. Αναλυτικότερα: 

                                            
2 Στην περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα είδη παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
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α) Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 
1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του 
Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ.  

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν 
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ 
εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό.  

4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να 
παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

β) Οι αλλοδαποί:  
1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 

2) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ τθσ περ. (β) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
73 του Ν.4412/2016 ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ 
παραγράφου 2 του ιδίου άρκρου. Τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων εκδίδονται με βάςθ τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

3) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν 
εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν 
θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

γ)  Τα νομικά πρόςωπα / ςυνεταιριςμοί (θμεδαπά ι αλλοδαπά):  
1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποφσ, αντίςτοιχα.  
2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ 
του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των 
εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των Λδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) και των 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
(Α.Ε.) και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ 
ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα των περιπτϊςεων του άρκρου 73 
του Ν.4412/2016.  

4) Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ 
απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ 
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα 
ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ 
ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο 
τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

5) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από 
το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

 δ) Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.  

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου ενϊπιον 
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δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ 
κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.  
 
 

Επιςθμαίνεται ότι: 
1. Πλα τα προςκομιηόμενα ζγγραφα πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των πρωτοτφπων ι 

ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 
2. Τα ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι και επικυρωμζνα από το 

Υπουργείο Εξωτερικϊν ι από επίςθμο μεταφραςτικό γραφείο ι από δικθγόρο. Στα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ, τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 
(Α 188). Ρροςκομίηονται πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα 
με το Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόμενο, άλλωσ επιφζρουν κυρϊςεισ.  
 

5. Ο προςφζρων, ςε περίπτωςθ υποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα του, οφείλει να 
ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 
4412/2016. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που 
καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι 
του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 
πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων 
οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προςφορζσ, επί ποινι απόρριψθσ, δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από 
τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο 
να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν ςϋ αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν. 

7.  Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016 κατά τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν 
αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ,  
(ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016). Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό 
αίτθμα από το αρμόδιο όργανο. 

8. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 180 από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, απορρίπτεται ςαν 
απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
ςυμμετζχοντοσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για 
χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Σε κάκε περίπτωςθ οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται 
να μεριμνοφν για τθν παράταςθ, αντιςτοίχωσ, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 

 Ρεραιτζρω παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λάβει χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 
παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Θ ανάδειξθ του προμθκευτι κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψι 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Συνεπϊσ, για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα 
λθφκεί υπόψθ αποκλειςτικά θ χαμθλότερθ από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ. Υπό τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο 
άρκρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθ χαμθλότερθ τιμι, από 
εκείνουσ των οποίων οι προςφορζσ κα ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 Στθν περίπτωςθ που ευρίςκονται προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι αυτζσ κεωροφνται ιςότιμεσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων 
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10. Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Επίςθσ, απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, 
κακόςον αποτελοφν όλεσ απαράβατουσ όρουσ. 

11. Τα ηθτοφμενα υλικά κα παραδίδονται το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν διαβίβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
παραγγελίασ του Νοςοκομείου προσ τον Ρρομθκευτι. Θ παράδοςθ των υλικϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι 
απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται κα γίνεται τμθματικά, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου, , ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από το 
Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι. Θ παραλαβι του υλικοφ κα διενεργείται από Επιτροπι 
οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςομζνου προσ τοφτο ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ, ιςχφουν τα πρόςτιμα και οι κυρϊςεισ των άρκρων 203 και 207 του Ν.4412/2016, αντίςτοιχα. 

 
ΑΘΟ 3

Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΤΙΜΩΝ 
1.  Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ). 
2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 

ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 
3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

3.1. Αποςφραγίηονται οι κυρίωσ φάκελοι κακϊσ και οι φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν, μονογράφονται δε και 
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ. 

3.2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν 
Επιτροπι. 

3.3. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν 
υποβάλει προςφορζσ ςε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 

4. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν 
ςτοιχείων των προςφορϊν. 

5. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ των 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά 
τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων 
κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 

6. Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των 
ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

 
ΑΘΟ 4

ο
  

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ 
1.  Θ προςφερόμενθ τιμι κα αναγράφεται ςε ευρϊ και κα περιλαμβάνει τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, εκτόσ του αναλογοφντα 

ΦΡΑ. 
2. Οι τιμζσ δεςμεφουν τον προμθκευτι για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε τυχόν παράταςθ αυτισ. 
3.  Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 
ΑΘΟ 5

ο
  

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
1. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ανάδοχο ι ςτουσ προςφζροντασ των οποίων οι προςφορζσ είναι αποδεκτζσ με βάςθ 

τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, που προςφζρει τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ςφμφωνα με το 
άρκρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ να υποβάλει 
εντόσ 20 θμερϊν, από τθν ειδοποίθςθ, τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία 
για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, κακϊσ και για τθ πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 75, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθ διακιρυξθ. Τα δικαιολογθτικά αυτά 
προςκομίηονται από τον διαγωνιηόμενο ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 
που φζρει τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο παραλαβισ και 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. 

3. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. Στθ ςυνζχεια, κα 
αποςταλεί ςτον ι ςτουσ προςφζροντασ θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

4. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό ίςο με 

ΑΔΑ: Ω0504690ΒΥ-8ΩΓ





  

ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

5. Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ προμθκευτισ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να 
υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του 
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από ειςιγθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ.  

6.  Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, 
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

 
ΑΘΟ 6

ο
  

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ.  

 
ΑΘΟ 7

ο
  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ζνςταςθ επιτρζπεται κατά τθσ διακιρυξθσ, κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ. 
Για τουσ λόγουσ, τθν προκεςμία και τθ διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων και εξζταςισ τουσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ προςκομίηεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα επί τοισ 
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του διαγωνιςμοφ. Το ποςοςτό του παραβόλου και το φψοσ των ανωτζρω ποςϊν 
μπορεί να αναπροςαρμόηονται μετά από ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

 
ΑΘΟ 8

o
  

ΡΛΘΩΜΘ 
H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ 
από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 
Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ 
από τον προμθκευτι. 
Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό 
άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων 
από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 
Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  
Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται 
υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΑΧΩΝ».  
Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) 
κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του προμθκευτι, που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του 
Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 
Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 

ΑΘΟ 9
ο
  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ 
Θ διακιρυξθ ζχει αναρτθκεί ςτθ ΔΛΑΥΓΕΛΑ, ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου. 
Το τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ κα διατίκεται αποκλειςτικά από τθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου. 
Για ότι δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου νόμοι και διατάξεισ 
(Ν.4412/2016). 

  
                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 
                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΑΔΘΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΕΡΙΜΕΟΥΣ 
ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΡΑ 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 
ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ & 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 
ΟΘΟΡΕΔΙΚΘΣ 

    

1 

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘΣ 
ΕΝΘΛΛΚΩΝ ΜΕ ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟ 
ΑΣΚΟ 2 LT Τεμάχιο 4 

ΣΥΣΚΕΥΘ ΓΛΑ ΧΕΛΟΚΛΝΘΤΟ ΑΕΛΣΜΟ ΤΩΝ 
ΡΝΕΥΜΟΝΩΝ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ ΜΕ ΔΛΡΛΑ 
ΤΟΛΧΩΜΑΤΑ ΑΡΟ ΣΛΛΛΚΟΝΘ, ΜΕ ΕΗΕΒΟΥΑ 
Ο2, ΜΑΣΚΑ, ΚΑΛ ΜΕ  ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΡΟΣΚΘΚΘΣ 
ΒΑΛΒΛΔΑΣ PEEP (ΧΩΛΣ ΤΘΝ ΧΘΣΘ 
ΡΟΣΑΜΟΣΤΘΩΝ). ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΛ ΝΑ 
ΚΛΛΒΑΝΛΣΤΕΛ ΚΑΛ ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ Θ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ 
ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΒΛΑΒΘΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 
ΕΞΑΤΘΜΑΤΟΣ 292,14 

2 
ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΣΚΟΣ) 1 ΛΛΤΟΥ Τεμάχιο 2   19,84 

3 

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΣΚΟΣ) 1/2 
ΛΛΤΟΥ Τεμάχιο 1   9,92 

4 
ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΣΚΟΣ) 2 ΛΛΤΩΝ Τεμάχιο 3   29,76 

5 
ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟΣ ΑΣΚΟΣ) 3 ΛΛΤΩΝ Τεμάχιο 2   19,84 

6 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ 100Χ260 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100NX Τεμάχιο 250   86,80 

7 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ 100Χ350 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100NX Τεμάχιο 250   117,80 

8 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ 150Χ320 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100NX Τεμάχιο 250   148,80 

9 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ 200Χ400 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100NX Τεμάχιο 250   238,70 

10 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ 250Χ480 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100NX Τεμάχιο 250   372,00 
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11 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΚΘΚΕΣ 320Χ560 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100NX Τεμάχιο 250   508,40 

12 

ΒΛΟΛΟΓΛΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΤΜΟΥ ΑΜΕΣΘΣ 
ΕΜΘΝΕΛΑΣ (ΔΕΛΚΤΘΣ) Τεμάχιο 250 

ΝΑ ΡΑΕΧΕΛ ΑΞΛΟΡΛΣΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 
ΑΜΕΣΟ ΧΟΝΟ ΤΟ ΑΓΟΤΕΟ ΣΕ 3 ΩΕΣ, ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΑΝΛΧΝΕΥΟΝΤΑΛ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΘ 
ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΘΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΡΛΝ ΤΑ ΡΑΚΕΤΑ 
ΔΛΑΝΕΜΘΚΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ. ΝΑ ΕΧΕΛ ΔΛΚΟ 
ΤΟΥ ΕΡΩΑΣΤΘΑ  1.812,00 

13 
ΒΟΥΤΣΕΣ ΚΑΚΑΛΣΜΟΥ ΧΕΛΩΝ  
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ Μ.Χ. Τεμάχιο 500 

ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΤΛΧΩΜΑ, ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ 
ΑΝΤΛΣΘΡΤΛΚΟ ΓΛΑ ΚΑΚΑΛΣΜΟ ΝΥΧΛΩΝ ΚΑΛ 
ΧΕΛΩΝ 177,94 

14 
ΓΑΜΜΘ ΑΤΘΛΑΚΘ TRANSPAC ΓΛΑ 
ΑΝΑΛΣΚ. ΜΘΧΑΝ. JULIAN Τεμάχιο 50   631,78 

15 
ΔΑΡΕΔΑ ΑΝΤΛΜΛΚΟΒΛΑΚΑ ΕΛΣΟΔΟΥ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ Τεμάχιο 2.500   1.292,70 

16 ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΤΜΟΥ Τεμάχιο 1200   2.529,60 

18 
ΔΕΛΚΤΘΣ ΧΘΜ. ΕΞΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΡΟΣΤ. ΑΤΜΟΥ ΣΕ ΜΟΦΘ ΟΛΛΟΥ Τεμάχιο 50   94,86 

19 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 130 χ 
380 Τεμάχιο 2.000 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ. Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ  ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ.   
ΝΑ ΜΘΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΚΟΜΕΝΘ ΓΑΜΜΘ ΣΤΟ 
ΚΛΕΛΣΛΜΟ ΤΘΣ ΚΘΚΘΣ. ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ 
ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 76,88 

20 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 
150mm X 270mm Τεμάχιο 2.000   84,40 

21 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 
150Χ300 Τεμάχιο 2.000   99,20 

22 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 190 
Χ 360mm (200Χ350) Τεμάχιο 1.500 

 
102,30 
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23 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 250 χ 
400 Τεμάχιο 1.000   109,10 

24 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 
300χ450mm Τεμάχιο 900   124,99 

25 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 
90mmχ200mm Τεμάχιο 1.000   29,80 

26 
ΚΘΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΥΤΟΚ. 90 Χ 
250mm Τεμάχιο 2.000   57,00 

27 
ΚΑΛΥΜΜΑ (ΚΟΥΤΛΝΑ) ΑΡΟΜΟΝ. 
ΜΕ ΣΑΚΟ ΡΕΛΣΥΛΛΟΓΘΣ ΘΛΩΣΘΣ Τεμάχιο 70   693,53 

28 
ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΛΩΝ 
ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ  250 cm Τεμάχιο 60 

ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΛΣΤΑΤΛΚΟ ΑΚΟΥΒΟ ΜΘ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΟ ΜΕ ΔΛΑΤΘΤΟ ΑΚΟ ΚΑΛ ΤΑΛΝΛΑ 
ΣΤΕΕΩΣΘΣ, ΝΑΞΕΔΛΡΛΩΝΕΤΑΛ ΜΕ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ 71,94 

29 
ΚΑΡΕΛΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΑΝΔΩΝ 
ΔΕΤΑ ΡΛΣΩ Τεμάχιο 4.500 

ΜΕ ΑΛΣΤΘ ΑΕΟΔΛΑΡΕΑΤΟΤΘΤΑ (ΔΛΑΤΘΤΑ) 
ΥΡΟΑΛΛΕΓΛΚΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΜΕ 
ΣΩΣΤΘ ΑΝΑΤΟΜΛΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΧΑΜΘΛΘΣ 
ΑΝΑΦΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΟΥ ΝΑ 
ΕΡΛΤΕΡΕΛ ΤΘΝ ΑΝΑΛΘΨΘ ΜΛΑΣ ΡΟΣ ΜΛΑΣ 
ΣΚΟΥΦΛΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΛ ΤΟ 
ΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΤΟ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛ ΝΑ 
ΡΕΛΟΛΗΕΛ ΤΘΝ ΣΡΑΤΑΛΘ 166,28 

30 
ΚΑΡΕΛΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΓΥΝΑΛΚΕΛΑ 
ΜΕ ΛΑΣΤΛΧΟ ΡΕΛΜΕΤΛΚΑ Τεμάχιο 2.000   39,43 

31 
ΚΑΡΕΛΑ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΜΡΕΕ ΓΥΩ ΛΑΣΤΛΧΟ Τεμάχιο 5.000 

ΜΕ ΑΛΣΤΘ ΑΕΟΔΛΑΡΕΑΤΟΤΘΤΑ (ΔΛΑΤΘΤΑ) 
ΥΡΟΑΛΛΕΓΛΚΑ ΜΕΓΑΛΘΣ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟΤΘΤΑΣ ΜΕ 
ΣΩΣΤΘ ΑΝΑΤΟΜΛΚΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΧΑΜΘΛΘΣ 
ΑΝΑΦΛΕΞΛΜΟΤΘΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΟΥ ΝΑ 
ΕΡΛΤΕΡΕΛ ΤΘΝ ΑΝΑΛΘΨΘ ΜΛΑΣ ΡΟΣ ΜΛΑΣ 
ΣΚΟΥΦΛΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΡΟΣΤΑΤΕΥΕΛ ΤΟ 
ΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΤΟ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛ ΝΑ  
ΡΕΛΟΛΗΕΛ ΤΘΝ ΣΡΑΤΑΛΘ 136,40 

32 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ ΡΑΛΔΩΝ  Τεμάχιο 25   184,45 
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33 
ΚΥΤΟ ΨΑΛΛΔΛ FOCUS 9CM ΜΕ 
ΚΛΕΛΔΛ ΚΑΛ ΛΑΒΘ ΥΡΟΒΟΘΚΘΣΘΣ Τεμάχιο 4   2.083,20 

34 

ΜΑΝΛΚΛΑ ΑΡΟΜΟΝΩΣΘΣ ΑΝΩ 
ΑΚΩΝ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ 28χ52 cm +-
10cm Τεμάχιο 70 

ΑΝΚΕΚΤΛΚΑ ΥΔΟΑΡΩΚΘΤΛΚΑ ΚΑΛ ΑΔΛΑΡΕΑΣΤΑ 
ΣΤΑ ΒΑΚΤΘΛΔΛΑ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΘ ΜΑΝΣΕΤΑ 
ΑΡΟ ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΥΛΛΚΟ (2 PLY)  47,31 

35 
ΜΑΚΑΔΟΟΛ ΔΕΜΑΤΟΣ 
ΧΕΛΟΥΓΛΚΟΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ Τεμάχιο 5   8,68 

36 
ΜΑΣΚΕΣ AMBU ΔΛΑΦΑΝΕΛΣ 
ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Τεμάχιο 4   64,48 

37 

ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΛΣΚ. ΜΘΧΑΝ.  
ΣΛΛΛΚΟΝΘΣ  Ι ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ 
ΑΕΟΚΑΛΑΜΟ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΓΕΚΩΝ Τεμάχιο 10   446,40 

38 
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΜΕ 
ΚΟΔΟΝΛ Τεμάχιο 20.000 

ΥΡΟΑΛΛΕΓΛΚΕΣ ΑΝΚΕΚΤΛΚΕΣ ΑΝΕΤΕΣ ΣΤΘΝ 
ΑΝΑΡΝΟΘ, ΜΘ ΕΕΚΕΣΤΛΚΘ ΧΩΛΣ ΧΝΟΥΔΛ, ΜΕ 
ΕΛΔΛΚΟ ΦΛΛΤΟ ΣΥΓΚΑΤΘΣΘΣ ΜΛΚΟΒΛΩΝ. ΝΑ 
ΦΕΟΥΝ ΡΤΥΧΩΣΕΛΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΘΚΟΣ ΤΘΣ 
ΜΕΓΑΛΘΣ ΡΛΕΥΑΣ ΓΛΑ ΚΑΛΥΤΕΘ ΕΦΑΜΟΓΘ 
ΚΑΛ ΤΘΝ ΡΛΘΘ ΕΡΛΚΑΛΥΨΘ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΟΥΣ 
ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ.ΝΑ ΦΕΟΥΝ ΕΡΛΛΝΕΛΟ 
ΕΛΑΣΜΑ ΕΡΛΚΑΛΥΜΜΕΝΟ  ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ 
ΟΞΕΛΔΩΝΕΤΑΛ, ΜΑΛΑΚΟ ΓΛΑ ΝΑ ΡΑΛΝΕΛ ΤΟ 
ΣΧΘΜΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΘΣ ΜΥΤΘΣ. 
ΝΑ ΦΕΟΥΝ ΚΟΔΟΝΛΑ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΑ 376,96 

39 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΛΝΛΑ ΚΛΛΒΑΝΟΥ EPSON 
ERC 0,9X4mm Τεμάχιο 7   30,38 

40 
ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΧΕΛΟΥΓΕΛΟΥ ΑΡΟΣΤ. 
ΑΔΛΑΒ. ΕΝΛΣΧ.ΜΡΟΣΤΑ XL Τεμάχιο 50 

ΑΡΟ ΥΔΟΑΡΩΚΘΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΔΛΑΡΕΑΣΤΟ ΣΤΑ 
ΒΑΚΤΘΛΔΛΑ -ΑΡΟ ΥΛΛΚΟ ΝΟΝ -WOVEN 
SONTARA  ΜΕ YΦΘ ΚΑΛ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΛΡΛΟ ΚΛΕΛΣΛΜΟ ΣΤΘΝ 
ΡΛΑΤΘ ΚΑΛ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΛΚΑ ΚΑΛ 
ΕΞΩΤΕΛΚΑ ΚΟΔΟΝΛΑ ΣΤΘ ΜΕΣΘ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΑΨΛΜΟ ΓΛΑ ΑΝΕΤΟ ΦΟΕΜΑ ΚΑΛ 
ΑΡΟΦΥΓΘ ΕΛΣΟΘΣ ΥΓΩΝ. ΔΛΡΛΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘ 
ΕΡΕΝΔΥΣΘ ΣΤΑ ΜΑΝΛΚΛΑ. ΝΑ ΔΛΑΚΕΤΟΥΝ 
ΕΞΩΤΕΛΚΘ ΑΔΛΑΒΟΧΘ ΕΡΕΝΔΥΣΘ, ΝΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΛ ΑΡΟ ΧΕΛΟΡΕΤΣΕΤΑ 91,76 

41 ΟΚΩΝΛΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΟΡΘ Τεμάχιο 200   813,37 

ΑΔΑ: Ω0504690ΒΥ-8ΩΓ





  

42 ΡΕΔΛΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ 150Χ180 CM Τεμάχιο 200   243,04 

43 
ΡΕΔΛΟ (ΚΑΛΥΜΑ) ΕΓΑΛΕΛΟΔΟΣΛΑΣ  
MAYO ΜΘΚΟΣ 80 χ145cm(+-10) Τεμάχιο 400 

ΑΡΟ ΣΥΜΡΑΓΕΣ ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ 
ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΛ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΧΑΤΛΟΥ 
ΕΞΑΛΕΤΛΚΑ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ , ΝΑ ΞΕΔΛΡΛΩΝΕΤΑΛ 
ΜΕ ΑΣΘΡΤΘ ΤΕΧΝΛΚΘ  343,23 

44 
ΡΕΔΛΟ ΑΡΟΣΤ. BACK TABLE  COVER 
150X240CM Τεμάχιο 800 

ΑΔΛΑΒΟΧΟ ΑΝΤΛΣΤΑΤΛΚΟ ΑΚΟΥΒΟ ΜΘ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΚΑΛ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ 
ΦΥΛΛΟ ΧΑΤΛΟΥ ΕΞΑΛΕΤΛΚΑ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟ 1.091,20 

45 
ΡΕΔΛΟ ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ 3 PLY 
150χ240cm Τεμάχιο 200 

NON-WOVEN , ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΑ ΑΔΛΑΡΕΑΣΤΑ 
ΣΤΑ ΥΓΑ ΕΛΑΦΛΑ ΑΝΚΕΚΤΛΚΑ ΜΕ ΛΣΧΥΘ 
ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΩΜΑΤΩΝ, ΝΑ 
ΞΕΔΛΡΛΩΝΟΝΤΑΛ ΜΕ ΑΣΘΡΤΘ ΤΕΧΝΛΚΘ 605,12 

46 
ΡΕΔΛΟ ΧΕΛΟΥΓΛΚΟ ΜΕ ΟΡΘ  2PLY 
75X90CM Τεμάχιο 300   92,26 

47 
ΡΟΔΛΕΣ ΡΛΑΣΤΛΚΕΣ Μ.Χ. ΜΘ ΑΡΟΣΤ. 
ΓΛΑ ΡΟΣΚΛΑ ΚΑΛΥΨΘ 75χ130 Τεμάχιο 1.000 

ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΑΔΛΑΒΟΧΕΣ ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΕΣ 
ΕΛΕΥΚΕΕΣ ΛΝΩΝ ΜΕ ΛΣΧΥΘ ΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΧΩΛΣ ΚΟΛΛΑ ΝΑ ΜΘΝ 
ΣΚΛΗΟΝΤΑΛ ΕΥΚΟΛΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΡΟΥ ΜΡΟΕΛ 
ΝΑ ΚΕΜΑΣΤΕΛ 31,25 

48 
ΡΟΔΟΝΑΛΑ ΡΛΑΣΤΛΚΑ Μ.Χ 
(ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΡΑΡΟΥΤΣΛΩΝ) Τεμάχιο 10.000 

Μ.Χ. ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΛΣΛΜΟ (P.V.C.) 
ΤΑΧΕΛΑΣ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΣ 124,00 

49 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΡΛΑ 10cm 
χ 200 m Τεμάχιο 6 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 60,04 

ΑΔΑ: Ω0504690ΒΥ-8ΩΓ





  

52 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΡΛΑ 15cm 
χ 200 m Τεμάχιο 10 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 139,90 

54 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΡΛΑ 20cm 
χ 200 m Τεμάχιο 10 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 226,20 

56 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΡΛΑ 
30cmX200m Τεμάχιο 4 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 180,10 

57 ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΑΡΛΑ 40 cm Τεμάχιο 2 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 116,56 

58 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΜΕ ΡΛΕΤΑ 
15x5cm X 100 m Τεμάχιο 10 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 171,20 

ΑΔΑ: Ω0504690ΒΥ-8ΩΓ





  

60 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΜΕ ΡΛΕΤΑ 
20χ5 Χ 100 m Τεμάχιο 10 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 190,00 

61 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΜΕ ΡΛΕΤΑ 10 
X 5cm X 100 m Τεμάχιο 10 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 80,00 

62 
ΟΛΛΑ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΜΕ ΡΛΕΤΑ 
30χ6,5cm X 100 m Τεμάχιο 3 

ΑΡΟ ΑΝΚΕΚΤΛΚΟ ΧΑΤΛ . Θ ΡΑΝΩ ΡΛΕΥΑ ΝΑ 
ΕΛΝΑΛ ΑΡΟ ΔΛΑΦΑΝΕΣ ΦΛΛΜ. ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 
ΣΤΩΣΕΩΝ ΓΛΑ ΝΑ ΜΘΝ ΣΚΛΗΕΤΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΑΝΟΛΓΜΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΗΕΤΑΛ ΕΤΣΛ Θ ΑΣΘΡΤΘ 
ΤΕΧΝΛΚΘ. ΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ ΝΑ ΕΛΝΑΛ ΤΥΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΛΚΟ ΑΝΑΝΜΕΣΑ ΣΤΘ ΧΑΤΛΝΘ ΚΑΛ ΤΘ 
ΔΛΑΦΑΝΘ ΡΛΕΥΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  
ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. 
ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΕΝΔΕΛΞΘ ΦΟΑΣ ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ.   ΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 92,93 

63 

ΟΛΛΟ ΚΕΜΟΣΥΓΚ/ΝΟ 100Χ70 
ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΡΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 
100 Τεμάχιο 2   94,24 

64 

ΣΑΚΟΣ (ΚΑΛΥΜΜΑ) 
ΑΚΤΛΝΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΜΕ ΚΟΔΟΝΛ 
(ΛΑΣΤΛΧΟ) 80Χ200cm Τεμάχιο 40   277,76 

65 
ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ 
ΜΛΚΟΒΛΟΚΤΟΝΟ ΟΥΣΛΑ 2 LIT. Τεμάχιο 1.000 

MΕ ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΒΑΛΒΛΔΑ 
ΥΡΕΧΕΛΛΛΣΘΣ ΑΡΟ ΡΟΛΥΜΕΕΛΣ ΚΟΚΚΟΥΣ 
H.P.X., ΜΕ ΜΛΚΟΒΛΟΚΑΤΕΣ ΡΟΛΥΜΕΕΣ 
ΥΔΟΦΟΒΟ ΦΛΛΤΟ ΑΕΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΘΣ 
ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΣ, ΜΕ ΕΛΔΛΚΘ ΜΛΚΟΒΛΟΚΤΟΝΟ 
ΚΑΨΟΥΛΑ ΕΝΕΓΟΥ ΧΛΩΛΟΥ (ΝΑ ΑΝΑΦΕΕΤΑΛ 
Θ ΟΥΣΛΑ) ΚΑΤΑΚΑΤΘΣΘΣ ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ 99,99% 
ΤΩΝ ΡΑΚΟΓΟΝΩΝ ΜΛΚΟΟΓΑΝΛΣΜΩΝ (ΛΟΛ, 
ΡΩΤΟΗΩΑ), ΑΡΟ ΕΝΛΣΧΥΜΕΝΟ ΥΛΛΚΟ ΧΩΛΣ 
ΑΦΕΣ, ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΡΟ ΔΛΑΟΕΣ 1.698,80 
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66 
ΣΕΤ ΑΝΑΟΦΘΣΘΣ ΜΕ ΥΓΧΟΣ 
YANKAUER ΜΕ ΣΩΛΘΝΑ Τεμάχιο 400   604,13 

67 ΣΕΤ ΕΡΕΛΓΟΥΣΑΣ ΤΑΧΕΛΟΣΤΟΜΛΑΣ Τεμάχιο 4   330,00 

68 
ΣΕΤ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΤΑΥΜΑΤΩΝ 
(pen rose) Τεμάχιο 50 

ΣΩΛΘΝΕΣ PENROSE ΔΛΑΦΟΩΝ ΜΕΓΕΚΩΝ ΚΑΛ 
ΔΛΑΦΟΩΝ ΜΘΚΩΝ, ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΟΛ 76,26 

69 
ΣΕΤ ΡΕΔΛΩΝ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΓΛΑ 
ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ ΛΣΧΛΟΥ Τεμάχιο 50 

 ΝΑ ΡΕΛΕΧΕΛ ΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΡΕΗΛΟΥ 
ΕΓΑΛΕΛΟΔΟΣΛΑΣ 150Χ180cm  ± 10cm , ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΜΜΑ MAYO 80X145cm  ± 10cm ,  MIA 
STOKINETA 33X110cm ΡΕΛΡΟΥ, ΔΥΟ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΕΣ ΤΑΛΝΛΕΣ 10Χ50cm ΡΕΛΡΟΥ, 
ΧΕΛ/ΚΑ ΡΕΔΛΑ ΑΡΟ NON-WOVEN, ΜΕΓΑΛΘΣ 
ΑΡΟΟΦΘΤΛΚΟΤΑΣ ΚΑΛ ΑΔΛΑΡΕΑΣΤΑ ΣΤΑ ΥΓΑ 
75Χ90cm ΡΕΛΡΟΥ, 150x180cm  ± 10cm  
(ΚΑΛΥΜΜΑ ΡΟΔΟΣ) 175Χ300cm  ± 10cm 
(ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΘΣ) ΣΕΝΤΟΝΛ ΜΕ ΑΝΟΛΓΜΑ U 
100cm 200Χ260cm  ± 10cm ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ ΓΛΑ ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΑΣΘΨΛΑΣ 670,00 

70 
ΣΥΜΑ ΟΔΘΓΟΣ ΕΝΔΟΟΥΟΛΟΓΛΑΣ 
(NITINOL) 150 cm  Τεμάχιο 3   137,64 

71 
ΣΥΜΑ ΟΔΘΓΟΣ ΟΥΟΛΟΓΛΚΟ ΑΡΟ 
PTFE διαςτάςεων 1,5 m X 0,035'' Τεμάχιο 5   117,99 

72 
ΣΩΛΘΝΑΚΛΑ ΑΕΛΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΑΤΑΚΛ ΤΩΝ 1,15μμ Τεμάχιο 20   146,90 

73 
ΣΩΛΘΝΑΣ ΡΑΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΚΛΤΛΝΟΣ 
Νο 8 Μζτρα 20   37,94 

74 

ΦΛΛΤΑ ΥΓΑΝΣΘΣ  & ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
ΑΝΤΛΜΛΚΟΒΛΑΚΑ ΧΩΛΣ 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ, 
ΧΩΛΣ ΥΡΟΔΟΧΘ ΚΑΡΝΟΓΑΦΟΥ  Τεμάχιο 200 

ΓΩΝΛΩΔΘ, ΑΡΟ ΒΑΚΤΘΛΟΣΤΑΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ.  ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΜΛΚΟ ΒΑΟΣ <32 gr ΜΛΚΟ ΝΕΚΟ 
ΧΩΟ <45ml  ΜΕ ΥΨΘΛΘ ΥΓΑΝΣΘ  >31mg H2O  
Κ ΑΛ ΚΕΜΑΝΣΘ >33 C. ΝΑ ΡΑΟΥΣΛΑΗΟΥΝ 
ΧΑΜΘΛΕΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΕΛΣ ΟΘΣ ΚΑΚ ΟΛΟ ΤΟ 
24ΩΟ.  ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΛΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ 
ΚΑΡΝΟΓΑΦΟ 248,00 

75 
ΦΛΛΤΟ ΑΡΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ 
ΑΝΕΜΛΣΤΘΑ  ΜΘΧ. JULIAN Τεμάχιο 2   86,80 

76 

ΦΛΛΤΑ ΥΓΑΝΣΘΣ  & ΚΕΜΑΝΣΘΣ 
ΑΝΤΛΜΛΚΟΒΛΑΚΑ ΧΩΛΣ 
ΡΟΕΚΤΑΣΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΑ, ΜΕ 
ΥΡΟΔΟΧΘ ΚΑΡΝΟΓΑΦΟΥ  Τεμάχιο 400 

ΓΩΝΛΩΔΘ, ΑΡΟ ΒΑΚΤΘΛΟΣΤΑΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ.  ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΜΛΚΟ ΒΑΟΣ <32 gr ΜΛΚΟ ΝΕΚΟ 
ΧΩΟ <45ml  ΜΕ ΥΨΘΛΘ ΥΓΑΝΣΘ  >31mg H2O  
Κ ΑΛ ΚΕΜΑΝΣΘ >33 C. ΝΑ ΡΑΟΥΣΛΑΗΟΥΝ 
ΧΑΜΘΛΕΣ ΑΝΤΛΣΤΑΣΕΛΣ ΟΘΣ ΚΑΚ ΟΛΟ ΤΟ 
24ΩΟ.  ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΛΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ 
ΚΑΡΝΟΓΑΦΟ 297,60 
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77 
ΧΑΤ. ΔΕΛΚΤΕΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
ΥΓΟΥ ΚΛΛΒΑΝΟΥ ΣΕ ΤΑΛΝΛΑ Τεμάχιο 2.000 

ΝΑ ΦΕΕΛ ΧΘΜΛΚΟ ΔΕΛΚΤΘ ΤΥΡΩΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΑ 
ΡΟΥ ΚΑ ΑΛΛΑΗΕΛ ΧΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΚΕΜΟΚΑΣΛΕΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΡΠΨΛΝ ΟΛΕΣ ΤΛΣ 
ΡΑΑΜΕΤΟΥΣ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΚΑΤΩ ΑΡΟ 
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ  ΝΑ ΜΘΝ ΑΦΘΝΟΥΝ 
ΛΝΛΔΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΛΓΜΑ. ΝΑ ΜΘΝ ΥΡΑΧΕΛ 
ΔΛΑΚΕΚΟΜMΕΝΘ ΓΑΜΜΘ ΣΤΟ ΚΛΕΛΣΛΜΟ ΤΘΣ 
ΚΘΚΘΣ. ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ ΔΛΡΛΟ ΔΕΛΚΤΘ 
ΑΤΜΟΥ ΚΑΛ ΕΤΟ 136,40 

78 
ΧΑΤΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 
100mmΧ100mm Τεμάχιο 450 

ΧΑΤΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝO  ΚΑΛ ΤΑ 
ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ NON-WOVEN,   ΧΩΛΣ ΜΘΧΑΝΛΚΘ 
ΜΝΘΜΘ. ΑΔΛΑΒΟΧΟ 110,48 

79 
ΧΑΤΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 60 Χ 60 ΜΜ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ Τεμάχιο 1.200 

ΧΑΤΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝO  ΚΑΛ ΤΑ 
ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ NON-WOVEN,   ΧΩΛΣ ΜΘΧΑΝΛΚΘ 
ΜΝΘΜΘ 81,80 

80 
ΧΑΤΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ 75Χ75ΜΜ 
ΑΔΛΑΒΟΧΟ Τεμάχιο 700 

ΧΑΤΛ ΑΡΟΣΤΕΛΩΣΘΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝO  ΚΑΛ ΤΑ 
ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ NON-WOVEN,   ΧΩΛΣ ΜΘΧΑΝΛΚΘ 
ΜΝΘΜΘ 155,37 

81 
ΧΕΛΟΛΑΒΕΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ ΑΡΟΣΤ. 
Μ.Χ. Τεμάχιο 700 

ΧΕΛOΛΑΒΕΣ ΔΛΑΚΕΜΛΑΣ ΜΛΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΜΡΟΥΤΟΝ ΣΤΘΝ 
ΛΑΒΘ ΓΛΑ ΚΟΡΘ ΚΑΛ ΑΛΜΟΣΤΑΣΘ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΛΟ  
3,20 μ, ΜΑΧΑΛΛΔΛΟ ΚΑΛ ADAPTOR  ΣΥΝΔΕΣΘΣ 1.137,00 

82 
ΧΘΜΛΚΟΣ ΔΕΛΚΤΘΣ SEALSURE ΣΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΘ ΤΑΛΝΛΑ Τεμάχιο 2   21,80 

83 ΨΑΛΛΔΛ ΥΡΕΘΧΩΝ  Τεμάχιο 4   2.400,00 

84 ΔΕΜΑΤΛΚΕΣ ΕΛΞΕΛΣ ΕΝΘΛΛΚΩΝ Τεμάχιο 100   359,60 

85 
ΡΩΜΑ ΑΥΛΟΥ ΜΘΛΑΛΟΥ ΑΡΟ 
ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟ Τεμάχιο 65   1.450,80 

86 
ΣΥΛΓΓΑ ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ & ΕΓΧΥΣΘΣ 
ΤΣΛΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΟΣ Τεμάχιο 70   3.645,60 

87 
ΤΣΛΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΝΤΛΒΛΟΤΛΚΟ ΓΛΑ 
ΣΥΣΚΕΥΘ  ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΟΣ Τεμάχιο 60   1.977,76 

 

ΒΕΛΟΝΕΣ 

    

88 

ΒΕΛ. ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛ/ΣΛΑΣ 
ΑΤΑΥMΑΤΛΚΕΣ ME ΟΔΘΓΟ 
ΒΕΛΟΝΑΣ Νο 25G x 3 1/2" x 88mm 
with guide needle Τεμάχιο 185 

  

715,728 

89 

ΒΕΛ. ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛ/ΣΛΑΣ 
ΑΤΑΥMΑΤΛΚΕΣ ME ΟΔΘΓΟ 
ΒΕΛΟΝΑΣ Νο 27G x 3 1/2" x 88mm 
with guide needle Τεμάχιο 105 

  

406,224 

90 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣ/ΣΛΑΣ ΜΘ 
ΑΤΑΥΜΑΤΛΚΕΣ Νο 22G 
0,70x120mm Τεμάχιο 10 

  

13,392 
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91 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣ/ΣΛΑΣ ΜΘ 
ΑΤΑΥΜΑΤΛΚΕΣ Νο 22G 0,70x88mm Τεμάχιο 60 

  

80,352 

92 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣ/ΣΛΑΣ ΜΘ 
ΑΤΑΥΜΑΤΛΚΕΣ Νο 25G 0,53x88mm Τεμάχιο 120 

  

145,824 

93 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣ/ΣΛΑΣ ΜΘ 
ΑΤΑΥΜΑΤΛΚΕΣ Νο 25G 
0,70x120mm Τεμάχιο 12 

  

14,5824 

94 ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 21G Τεμάχιο 10400   116,064 

95 ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 25G (ΛΝΣΟΥΛΛΝΘΣ) Τεμάχιο 2500   527,00 

96 ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 18G Τεμάχιο 2400   29,76 

97 ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 19G Τεμάχιο 2400   25,5936 

98 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 23G Τεμάχιο 3600   44,64 

99 ΣΕΤ ΕΡΛΣΚΛΘΛΔΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  Τεμάχιο 20 
  

246,76 

100 ΣΕΤ ΜΛΚΤΘΣ ΑΧΛΑΛΑΣ ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΑΣ  Τεμάχιο 20 
  

543,12 

101 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΛΜΟΛΘΨΛΑΣ – 
ΔΛΑΤΘΣΕΩΣ ΣΩΛΘΝΑΛΩΝ ΚΕΝΟΥ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΘ 
ΑΡΟΣΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΟ ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ, 21G,  

Τεμάχιο 650 

ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΑΣΦΑΛΛΗΕΛ ΜΘ ΑΝΑΣΤΕΨΛΜΑ 
ΚΑΛ ΝΑ ΕΜΝΑΛ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΒΛΔΩΤΟΥΣ 

ΥΡΟΔΟΧΕΛΣ ΜΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΘ 
ΒΕΛΟΝΑ. ΣΕ ΑΤΟΜΛΚΘ ΑΡΟΣΤΕΛΩΜΕΝΘ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑ. Θ ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΘΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΝΑ 
ΓΛΝΕΤΑΛ ΜΕ ΤΟ ΖΝΑ ΧΕΛ, ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ ΜΕ ΤΘΝ 

ΕΞΟΔΟ ΑΡΠ ΤΘ ΦΛΕΒΑ. 
290,16 

 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ - 
ΣΥΑΡΤΙΚΑ 

    

102 
ΣΥΑΡΤΛΚΟ ΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ 35 
clips, ΑΥΤΟΜΑΤΟ, Μ.Χ. Τεμάχιο 200   745,00 

103 

ΚΥΚΛΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΘΑΣ 27mm 
±1, ΜΕ ΚΥΤΟ ΣΤΕΛΛΕΟ, clip 
ΟΚΟΓΩΝΛΑΣ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ 
ΚΑΛ ΑΝΑΚΛΛΝΟΜΕΝΟ ΑΚΜΟΝΑ. ΝΑ 
ΔΛΑΤΛΚΕΤΑΛ ΣΕ ΔΥΟ ΜΘΚΘ ΣΤΕΛΛΕΩΝ 
ΓΛΑ ΚΑΝΟΝΛΚΟ ΚΑΛ ΡΑΧΥ ΛΣΤΟ  Τεμάχιο 1   372,00 

104 

ΚΥΚΛΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΘΑΣ 29mm 
±1, ΜΕ ΚΥΤΟ ΣΤΕΛΛΕΟ, clip 
ΟΚΟΓΩΝΛΑΣ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ 
ΚΑΛ ΑΝΑΚΛΛΝΟΜΕΝΟ ΑΚΜΟΝΑ. ΝΑ 
ΔΛΑΤΛΚΕΤΑΛ ΣΕ ΔΥΟ ΜΘΚΘ ΣΤΕΛΛΕΩΝ 
ΓΛΑ ΚΑΝΟΝΛΚΟ ΚΑΛ ΡΑΧΥ ΛΣΤΟ  Τεμάχιο 2   744,00 
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105 

ΚΥΚΛΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΘΑΣ 31mm 
±1, ΜΕ ΚΥΤΟ ΣΤΕΛΛΕΟ, clip 
ΟΚΟΓΩΝΛΑΣ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ 
ΚΑΛ ΑΝΑΚΛΛΝΟΜΕΝΟ ΑΚΜΟΝΑ. ΝΑ 
ΔΛΑΤΛΚΕΤΑΛ ΣΕ ΔΥΟ ΜΘΚΘ ΣΤΕΛΛΕΩΝ 
ΓΛΑ ΚΑΝΟΝΛΚΟ ΚΑΛ ΡΑΧΥ ΛΣΤΟ  Τεμάχιο 2   1.130,00 

106 

ΚΥΚΛΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΘΑΣ 33mm 
±1, ΜΕ ΚΥΤΟ ΣΤΕΛΛΕΟ, clip 
ΟΚΟΓΩΝΛΑΣ ΕΓΚΑΣΛΑΣ ΔΛΑΤΟΜΘΣ 
ΚΑΛ ΑΝΑΚΛΛΝΟΜΕΝΟ ΑΚΜΟΝΑ. ΝΑ 
ΔΛΑΤΛΚΕΤΑΛ ΣΕ ΔΥΟ ΜΘΚΘ ΣΤΕΛΛΕΩΝ 
ΓΛΑ ΚΑΝΟΝΛΚΟ ΚΑΛ ΡΑΧΥ ΛΣΤΟ  Τεμάχιο 2   1.128,40 

107 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΓΑΛΕΛΟ ΕΥΚΕΛΑΣ 
ΣΥΑΦΘΣ , ΔΛΑΤΟΜΘΣ ΚΑΛ 
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΘΣ 60mm. 
ΕΡΑΝΑΦΟΤΛΗΟΜΕΝΟ Τεμάχιο 2   620,00 

108 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΛΑ ΤΑ 
ΡΑΑΡΑΝΩ ΕΓΑΛΕΛΑ  Τεμάχιο 2   110,00 

109 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΓΑΛΕΛΟ ΕΥΚΕΛΑΣ 
ΣΥΑΦΘΣ, ΔΛΑΤΟΜΘΣ ΚΑΛ 
ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΘΣ 80mm. 
ΕΡΑΝΑΦΟΤΛΗΟΜΕΝΟ Τεμάχιο 2   624,00 

110 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΛΑ ΤΑ 
ΡΑΑΡΑΝΩ ΕΓΑΛΕΛΑ  Τεμάχιο 2   110,00 

111 

ΕΥΚΥΓΑΜΜΑ 
ΕΡΑΝΑΦΟΤΛΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΔΛΑΤΟΜΘΣ – ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΘΣ 
ΜΘΚΟΥΣ 60mm,  ΜΕ clip ΤΛΤΑΝΛΟΥ, 
ΓΛΑ ΚΑΝΟΝΛΚΟ ΚΑΛ ΡΑΧΥ ΛΣΤΟ  Τεμάχιο 1   110,00 

112 

ΕΥΚΥΓΑΜΜΑ 
ΕΡΑΝΑΦΟΤΛΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑΛΕΛΑ 
ΔΛΑΤΟΜΘΣ – ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΘΣ 
ΜΘΚΟΥΣ 90mm,  ΜΕ clip ΤΛΤΑΝΛΟΥ, 
ΓΛΑ ΚΑΝΟΝΛΚΟ ΚΑΛ ΡΑΧΥ ΛΣΤΟ  Τεμάχιο 1   165,00 

 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΑ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - 

ΡΛΕΓΜΑΤΑ 

    

113 

ΣΕΤ ΡΟΣΧΘΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ 
ΕΡΛΡΕΔΟΥ ΡΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΘ ΚΑΛ 
ΡΟΣΧΘΜΑΤΛΣΜΕΝΟ ΚΩΝΟ ΜΕ 
ΕΣΩΤΕΛΚΑ ΡΕΤΑΛΑ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΓΛ 
ΑΡΛΑΣΤΛΚΘ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΤΛΣΔΛΑΣΤΑΤΟ ΝΟΥΜΕΟ Large Τεμάχιο 66 

ΣΕΤ ΡΟΥ ΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΛΤΑΛ ΑΡΟ 
ΡΟΣΧΘΜΑΤΛΣΜΕΝΟ ΕΡΛΡΕΔΟ ΡΛΕΓΜΑ ΜΕ ΟΡΘ 
ΔΛΑΤΑΣΕΩΝ  ΡΕΛΡΟΥ 10Χ4,5 εκ. ΚΑΛ 
ΡΟΣΧΘΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΛΚΑ 
ΡΕΤΑΛΑ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟ ΓΛΑ ΕΥΚΕΛΕΣ ΚΑΛ ΛΟΞΕΣ 
ΒΟΥΒΟΝΟΚΘΛΕΣ ΑΡΟ ΚΑΚΑΟ 
ΡΟΛΥΡΟΡΥΛΕΝΛΟ ΔΛΑΤΑΣΕΩΝ ΚΩΝΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΛΣΤΟΝ 4,1Χ4,8 εκ.  7.402,00 

 

ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ 
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114 
ΛΑΒΛΔΑ ΣΥΛΚΝΩΣΘΣ ΛΝΛΚΩΝ 
ΚΟΓΧΩΝ  (2 χριςεων) Τεμάχιο 20   5.160,00 

115 
ΚΕΑΛΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 
ΑΔΛΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΘ Μ.Χ.  Τεμάχιο 10 

ΚΕΑΛΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΔΛΟΚΥΜΑΤΟΣ ΜΛΑΣ 
ΧΘΣΕΩΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΚΟΥΣ ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΣΥΣΚΕΥΘ ΑΔΛΟΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ 4.0 MHz 

900,00 

116 
ΛΑΒΛΔΑ ΣΥΛΚΝΩΣΘΣ ΛΝΛΚΩΝ 
ΚΟΓΧΩΝ (10 χριςεων) Τεμάχιο 1 

ΘΛΕΚΤΟΔΛΟ Bayonet ΓΛΑ ΜΟΝΛΜΘ 
ΥΡΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΛΑ ΣΥΛΚΝΩΣΘ ΛΝΛΚΩΝ 
ΚΟΓΧΩΝ  ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΥΣΚΕΥΘ ΑΔΛΟΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ 
4.0ΜHz – ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΧΘΣΕΩΝ (10 χριςεων 
τουλάχιςτον) 2.100,00 

 

Ρροςφορζσ  γίνονται δεκτζσ  για το ςφνολο ι για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν (όμωσ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ ανά 

είδοσ). 
Οι αναγραφόμενεσ πιο πάνω ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ. Το Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να εξαντλιςει τισ 
ποςότθτεσ αυτζσ ι τον προχπολογιςμό τθσ προμικειασ, εφόςον τοφτο δεν επιβάλλεται από τισ ανάγκεσ του, όπωσ αυτζσ 
κα διαμορφωκοφν ςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 Πλοι οι προςφζροντεσ πρζπει οπωςδιποτε μαηί με τισ προςφορζσ τουσ να κατακζςουν δείγμα ι εφόςον αυτό είναι 
αδφνατο λόγω τθσ φφςθσ τουσ ι τθσ αξίασ τουσ, prospectus. Τα δείγματα αυτά και τα prospectus πρζπει να φζρουν τον 
καταςκευαςτικό οίκο και τον Κ.Α. του προϊόντοσ, τθν ςφραγίδα τθσ Εταιρείασ, τθν υπογραφι του προςφζροντα, τον α/α 
τθσ κατάςταςθσ ειδϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν ονομαςία του είδουσ. Τα δείγματα κα γίνονται αποδεκτά από 
τθν Υπθρεςία μζχρι και 4 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι 
το αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται απαραίτθτα ςτον φάκελο με τα Τεχνικά ςτοιχεία. Τα δείγματα κα ςυνοδεφει 
δελτίο αποςτολισ με τθν ζνδειξθ (Δείγματα δωρεάν). 
   Τα δείγματα των ειδϊν που κα κατακυρωκοφν κα παραμείνουν ςτο Νοςοκομείο ΚΑΚΟΛΘ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
για ςφγκριςθ με τα προςκομιηόμενα. Τα υπόλοιπα εφόςον λόγω τθσ φφςθσ τουσ δεν καταςτραφοφν κατά τθν διαδικαςία 
του ελζγχου, κα επιςτραφοφν  μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ με μζριμνα και ευκφνθ 
του προμθκευτι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ……………………………………………………….. 

Κατάςτθμα               ……………………………………………………….. 

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) …………        Θμερομθνία ζκδοςθσ………………….. 

ΕΥΩ …………………………………. 

 

Ρροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται) 

 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………….. 

ΕΥΩ …………………………… 

 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 

………………………………..υπζρ τθσ εταιρείασ ……………………….…με Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νςθ 

………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………………………                           

για τθν προμικεια  ………………………………………………. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ……./…………….. Δ/ξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ  υποχρεϊςεισ 

τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ………………………………………………… 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ…………………….. 

Κατάςτθμα               ……………………. 

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Θμερομθνία ζκδοςθσ…………… 

                                                                    ΕΥΩ ……………………………. 

Ρροσ  

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΛΑΣ 

ΜΑΥΛΩΤΛΣΣΘΣ- 

ΚΑΣΤΟΛΑ ΤΚ 52 100 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….… 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα,  παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ……….. (και 

ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ 

εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθ με αρικμό 

………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ ……./………) προσ 

κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …………..… 

ΕΥΩ αυτισ.  

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 

από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε  πζντε (5) θμζρεσ 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

 

- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.  

 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν ……………….. ι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ 

εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  

 

- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ρρομικειασ ……………………………… 

για το Γ.Ν. Καςτοριάσ από το ΡΡΥΥ 2014  
 

Στθν Καςτοριά, ςιμερα ………………….…. 2018, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων: 
αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ», που εδρεφει 
ςτθν Καςτοριά (Α.Φ.Μ. 999262830, Δ.Ο.Υ. Καςτοριάσ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ 
από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου Καςτοριάσ κ. Αντωνιάδθ Βαςίλειο, που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ 
«Το Νοςοκομείο» και  
αφετζρου τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ……………. Δ.Ο.Υ. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, οδόσ ………. 
αρικμ. ….., Τ.Κ ……….., με τθλ. …………….. και fax …………… που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από τ.. κ. 
……………………… και που κα αποκαλείται ςτο εξισ “προμθκευτισ”, 
ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω: 

 
Α. Τθν ……… διενεργικθκε ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ, για τθν προμικεια Αναλϊςιμου υλικοφ διάφορου, με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ 
(χαμθλότερθ προςφορά), από το ΡΡΥΥ 2014, για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. …../2018 
διακιρυξθ αυτοφ. Το αποτζλεςμα του ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε ςτον Ρρομθκευτι με τισ υπ’ αρικ. 
…………….….και…………….. αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, οι οποίεσ λιφκθκαν κατόπιν 
ςχετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ. 
Β. Τθν αρικ. ……………… απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκε θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και θ 
δζςμευςθ πίςτωςθσ ………………………………………………………. 
Γ. Τθν υπ’ αρικμ.………………… απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ……………………………….. 
Δ. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 
Μετά τα παραπάνω, το Νοςοκομείο, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Ρρομθκευτισ, όπωσ 
αντιςτοίχωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω προμικεια, 
ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

ΑΘΟ 1
ο
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ……………………………………………..  για το Γ.Ν. Καςτοριάσ, όπωσ 

αναλυτικά περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
1.2. Το υπό προμικεια υλικό κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  προςφορά του Ρρομθκευτι, που κεωροφνται ςτο 
ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ. 

 
ΑΘΟ 2

ο
 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΣ  ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
2.1. Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ, ιτοι  

από τθν……………..………..…  
ζωσ τθν……………………………… 

2.2. Τα ηθτοφμενα υλικά κα παραδίδονται το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν διαβίβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ 
παραγγελίασ του Νοςοκομείου προσ τον Ρρομθκευτι. Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου,, τα οποία κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που 
προορίηονται, κα γίνεται ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα υποδεικνφεται από 
το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι.  

2.3. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί 
να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
Δ.Σ. του Νοςοκομείου, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν.4412/2016. Θ παράταςθ γίνεται πάντοτε υπό τθν 
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Νοςοκομείου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων (άρκρο 207 του 
Ν.4412/2016). Μετά τθ λιξθ τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ 
διαδικαςία κιρυξθσ του Ρρομθκευτι εκπτϊτου. (άρκρο 203 του Ν.4412/2016) 

2.4. Θ παραλαβι του υλικοφ κα διενεργείται από Επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, ςυνταςςομζνου προσ τοφτο 
ςχετικοφ πρωτοκόλλου. Ο Ρρομθκευτισ ζχει δικαίωμα να παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. Ο ζλεγχοσ τθσ 
ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 208 & 209 του 
Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του 
Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα ςυνοδεφουν τα υλικά και, πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
παραπάνω Επιτροπισ 
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2.5. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ 
ςφμβαςθσ και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ.  

 
ΑΘΟ 3

ο
 

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 
3.1. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ρρομθκευτισ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, 
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο 
ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

3.2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, εφόςον: 
3.2.1. Το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 
3.2.2. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3.3. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται με 
απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 
άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

3.4.  Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ 
να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, 
ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 208 & 
209  του Ν.4412/2016.  

3.5. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι, τα πρόςτιμα του άρκρου 
207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο αυτό. 

3.6.  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που 
τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

3.7. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, 
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

 Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ 
ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 

 
ΑΘΟ 4

ο
 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 
4.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι τ… ……………………., ποςοφ ……………… 
ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν ……….-201….  

4.2. Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
υλικοφ, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων.  

4.3. Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Ρρομθκευτισ πρζπει να παρατείνει 
αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι. Ο κατά 
τα ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από 
τθ νζα θμερομθνία παράδοςθσ του υλικοφ. 

4.4. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ και 
ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΘΟ 5

ο
 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
5.1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από κάκε τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από 

το Νοςοκομείο, με βάςθ τθ ςυςκευαςία, τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται 
αναλυτικά ςτθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά.  

5.2. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ 
παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ 
του προμθκευτι.  
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5.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων 
πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

5.4. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου 
πϊλθςθσ από τον προμθκευτι. 

5.5. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο 
ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ 
απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). 

5.6. Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.  
5.7. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται 

υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΑΧΩΝ».  

5.8. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, 
β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του 
προμθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που 
οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.). 

5.9. Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:  
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 
ΑΘΟ 6

ο
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Νοςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι αφορά 
τθ χριςθ του υπό προμικεια υλικοφ: 
α) Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ. 
β) Να προφυλάςςει το υλικό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα υπαλλιλων του 

Νοςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, υπερβολικι ηζςτθ κ.λ.π.). 
 

ΑΘΟ 7
ο
 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
7.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ - παράδοςθ του υπό προμικεια 

υλικοφ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, 
ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεϊν του.  

7.2. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20) 
θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να 
προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν 
προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για τθ 
μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

7.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ρρομθκευτι και 
μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ.  

 
ΑΘΟ 8

ο
 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε 
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
του Νοςοκομείου. Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που 
δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ 
οίκου. 
 

ΑΘΟ 9
ο
 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
9.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον απορρζει 

απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των 
μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από 

ΑΔΑ: Ω0504690ΒΥ-8ΩΓ





  

το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ πρζπει να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. 
Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον 
ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα 
μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

9.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα 
ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ 
Καςτοριάσ. 

9.3. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. …../2018 διακιρυξθσ του 
διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που 
απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ. 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε δφο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, 
υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε ζνα (1) αντίγραφο, ενϊ το άλλο ζλαβε ο 
Ρρομθκευτισ. 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Νοςοκομείο                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 
 
 
    (Υπογραφι)                              (Υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 
 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα

1
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221915_2 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΜΑΥΙΩΤΙΣΣΘΣ / ΚΑΣΤΟΙΑ / 52100 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΟΛΙΑΔΟΥ Μ., ΤΟΛΙΑΔΟΥ Ε., ΤΗΙΑΑΣ Λ. 
- Τθλζφωνο: 2467350626,-621,-612 
- Θλ. ταχυδρομείο: prom@kastoriahospital.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.kastoriahospital.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΟΥ (ΜΕ ΔΛΑΦΟΟΥΣ CPV) 
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 99221915_2 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων: *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:prom@kastoriahospital.gr
http://www.kastoriahospital.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 
φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
2
 : 

Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ
3
;  

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα, του 
άρκρου 20: ο οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»

4
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι κατθγορίεσ 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν 
οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
[...............] 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε 
επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι 
διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 
(προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ ενότθτασ, ςτθν 
ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε 
περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και 
τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 
πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο

5
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα 
κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο 
μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό 
απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ 
πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ

6
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ ι 
κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα 
…): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 
από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
β) *……+ 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των τμθμάτων για τα 
οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον 
απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
7
  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και 
κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 
του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, 
όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ 
διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ 
τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 

131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ

8
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτθ
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
13

· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
14

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
15

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου

16
 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για 
ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ 
κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

17
 

Εάν ναι, αναφζρετε
18

: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο 
από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

19
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)

20
; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
21

: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ

22
, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 
απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;

23
 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
β)*……+ 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
-*……+· 
 
-*……+· 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
β)*……+ 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
-*……+· 
 
-*……+· 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

24
 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 
και εργατικοφ δικαίου

25
; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ καταςτάςεισ

26
 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, 
ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ 
φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ 
υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ τισ περιςτάςεισ

27 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα

28
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

[] Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
[……+ 

ΑΔΑ: Ω0504690ΒΥ-8ΩΓ





  

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων29, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ 
με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ

30
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 
πλθμμζλεια

31
 κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 
τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
ομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι: 
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι 
ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ

32
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ φορζασ μζλοσ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει 
τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Λ – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται

33
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν

34
. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Λ, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
ατόμων. 
5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 
τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ 
ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 
βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
11 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 
12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 
13 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
14 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
16 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
26 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
27 Άρκρο 73 παρ. 5. 
28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
29 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
30 Ρρβλ άρκρο 48. 
31  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
32 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
33 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
34 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 
από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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