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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ 
ΤΗΛ: 210-7770700 
FAX: 210-7719982 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ, 
ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ, ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΑΓΩΓΩΝ)», CPV 33100000-1, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 70.680,00 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ  
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/04-04-2005 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α΄) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-

2010). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

όπως αυτές ισχύουν μετά από τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 4661/14-09-2016 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά 

με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 

4412/2016. 

7. Την υπ΄ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

8. Την υπ΄ αριθμ. 9/21-03-2019 (Θέμα 14
ο
)(ΑΔΑ: ΩΧΝΙ469069-2ΜΟ) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 





Προδιαγραφών και η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικού 

εξοπλισμού (Κρυοστάτη, Μικροτόμου, Καλυπτικού Μηχανήματος και Απαγωγέων) ». 

9. Την 937/2019 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΚΞΞ469069-76Ι). 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ, ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ, ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΓΩΓΕΩΝ)», CPV 33100000-1, πρόγραμμα 2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

€ 70.680,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή  (χαμηλότερη τιμή)(ΚΑΕ 

7131). 

Αναλυτικά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
Τιμή 

ΜΟΝΑΔΟΣ Φ.Π.Α.(24%) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ-

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 1 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

2 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 1 14.000,00 3.360,00 17.360,00 

3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1 18.000,00 4.320,00 22.320,00 

4 ΑΠΑΓΩΓΟΙ 1 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

      

 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

57.000,00 13.680,00 70.680,00 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

07-05-19 ΤΡΙΤΗ 11.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 06-05-19, 

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μμ. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται 

αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 





Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στo ΚΗΜΔΗΣ και έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.sotiria.gr) και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1. ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ τελευταίας τεχνολογίας-Πιθανή δαπάνη €16.000+ΦΠΑ 
(€3.840)=€ 19.840. 
 
1. Επιδαπέδιου τύπου μετακινούμενος με ρόδες που ασφαλίζουν, τελευταίας 

Τεχνολογίας. 

2. Να διαθέτει χώρο στο επάνω μέρος όπου μπορεί να τοποθετηθεί μικρό σύστημα 

χρώσης ιστών. 

3. Να λειτουργεί με ψυκτικό υλικό (CFC free) με σύστημα που εξοικονομεί ενέργεια. 

4. Ευρύχωρο ψυκτικό θάλαμο (από ανοξείδωτο χάλυβα και εξωτερική επιφάνεια με 

επικάλυψη ιόντων αργύρου για την απολύμανση εξωτερικού χώρου). Εσωτερικός 

φωτισμός με θερμαινόμενο παράθυρο ολίσθησης που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί. 

5. Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου: 0 έως -30
0
C. 

6. Να διαθέτει εσωτερικό σύστημα αποστείρωσης/απολύμανσης του θαλάμου του 

κρυοστάτη, γεγονός απαραίτητο για την υγεία του χειριστή και συμβατό με όλα τα 

κριτήρια διαπίστευσης καλής λειτουργίας. 

7. Να διαθέτει χειροκίνητο σύστημα απόψυξης για το θάλαμο και για το ράφι ψύξης με 

ηχητικό σήμα με δυνατότητα αυτόματης προγραμματιζόμενης εντός 15 λεπτών 

απόψυξης θαλάμου. 

8. Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. 

9. Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας, χρόνου απόψυξης και πάχους τομών. 

10. Φωτεινή ένδειξη των σταθμών του δείγματος. 

11. Να διαθέτει ράφι ψύξης -37
0
C χωρητικότητας 10 τραπεζών δείγματος (με διάμετρο 

τουλάχιστον 50 mm). 

12. Να διαθέτει περιστροφικό πλήρως κλειστό μικροτόμο (για την αποφυγή εισδοχής 

ιστοτεμαχίων ή τριμμάτων υλικού) με προσανατολισμό του δείγματος και μηχανισμό 

υποδοχής των τραπεζών δειγμάτων απευθείας στο μικροτόμο με μια βίδα ασφάλισης. 

13. Να διαθέτει σταθερό υποδοχέα κατάλληλο για στενά και φαρδιά μαχαίρια μιας 

χρήσεως με οριζόντια μετακίνηση της λεπίδας και με σύστημα απόρριψης μαχαιριού 

μιας χρήσεως όταν δεν είναι κατάλληλο. 

14. Να διαθέτει υποδοχέα δείγματος που αλλάζει εύκολα. 

15. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη όσον αφορά τη ρύθμιση του πάχους τομών (η οποία 

γίνεται έξω από τον κρυοστάτη 2-60 mm). 

16. Να υπάρχει μηχανισμός επαναφοράς (retractions) του δείγματος με ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση (με κουμπί). 

17. Να διαθέτει σύστημα προώθησης του δείγματος με μοτέρ 2 ταχυτήτων 600 και 

900μm/sec με μήκος κάθετης κοπής τουλάχιστον 59mm. 

18. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης του δείγματος το λιγότερο 25mm με δυνατότητα 

προσανατολισμού του δείγματος 8
0
 με ακρίβεια με οπτική ένδειξη ακραίων θέσεων 

(σύστημα προώθησης) 

19. Λειτουργία στα 220V/50Hz. 

20. Να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και να 

διαθέτει σήμα CE. 

21. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην ελληνική Αγορά. 

22. Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων. 

23. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL) και 

επίσημο SERVICE MANUAL και εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου. 





 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ τελευταίας τεχνολογίας-Πιθανή δαπάνη €14.000 
+ΦΠΑ (€3.360) =€ 17.360. 
 
1. Να διαθέτει ξεχωριστή κονσόλα ελέγχου και ρύθμισης παραμέτρων κοπής 

2. Τρόπος λειτουργίας: προώθηση του δείγματος (όχι του μαχαιριού). Ρύθμιση γωνίας κλίσης του 

μαχαιριού. Δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης του μαχαιριού στον υποδοχέα χωρίς την 

ανάγκη επαναρύθμισηςτης γωνίας κοπής. Η μετακίνηση να γίνεται σε τρία διαστήματα με 

ισάριθμους σταθμούς (click stop) ώστε η λεπίδα να χρησιμοποιείται πιο οικονομικά  (1/3 

trimming 1/3 για την κυρίως κοπή και 1/3 για το επόμενο μπλοκ). Η πλάκα πίεσης να έχει τρία 

σημεία πίεσης για ισοκαταμερισμό της πίεσης στη λεπίδα για καλύτερες τομές. 

3. Να διαθέτει ρύθμιση πάχους τομών 0,5-100 μικρά. με δυνατότητα και χειροκίνητης και εντελώς 

αυτόματης κοπής με 3 δυνατότητες (συνεχής, μονή, διακοπτόμενη). 

4. Με σύστημα/κουμπί επείγοντος τερματισμού μηχανοκίνητης λειτουργίας που να βρίσκεται στο 

μπροστινό μέρος του μικροτόμου (όχι πλάγιο). 

5. Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα αυτόματης κοπής 0,5-420mm/sec. 

6. Με ψηφιακή ένδειξη τομών και απαρίθμηση με επαναφορά. 

7. Με ρύθμιση του παραθύρου κοπής (cutting window) 

8. Με ένδειξη οπτική και ακουστική της υπολειπόμενης διαδρομής δείγματος και δυνατότητα 

προσανατολισμού με μεγάλη ακρίβεια του δείγματος καθέτως και οριζοντίως με αντίστοιχο 

βαθμονομημένο μηχανισμό. 

9. Μέγιστες διαστάσεις δείγματος 60Χ60Χ40mm 

10. Να διαθέτει μηχανισμό trimming από 1-600μικρά. 

11. Να διαθέτει ρόδα περιστροφής, ασφάλεια που «κλειδώνει» με ειδικό φρένο αλλά και με 

δεύτερο μηχανισμό ασφάλειας πάνω στη ρόδα. 

12. Το μηχάνημα να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας VDE/UL/CSA με 

σήμα CE.. 

13. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου όλων των παραμέτρων κοπής. 

14. Να διαθέτει σύστημα υποχώρησης (retraction) του δείγματος (όχι του μαχαιριού). 

15. Να διαθέτει ενσωματωμένο υποδοχέα των τριμμάτων παραφίνης, να αφαιρείται και να 

αδειάζει εύκολα, να μην συνυπάρχει με κάποιο μηχανισμό κλειδώματος της βάσης του 

υποδοχέα των λεπίδων. 

16. Να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του επάνω μέρους του μικροτόμου σαν χώρου 

τοποθέτησης υλικών. 

17. Να είναι βαρέως τύπου μηχάνημα μεγάλης ακρίβειας. Η βάση του να αποτελείται από ένα 

μόνο κομμάτι για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

18. Να διαθέτει υποδοχέα κασετών με μηχανισμό ακινητοποίησης της κασέτας και εύκολη (με ένα 

χέρι προσθήκη ή αφαίρεση της κασέτας από το χρήστη.  

19. Να έχει δυνατότητα να δέχεται ηλεκτρικά ψυχόμενο υποδοχέα δειγμάτων κασετών ώστε το 

δείγμα να ψύχεται κατά τη διάρκεια της κοπής για καλύτερης ποιότητας τομές. 

20. Να διαθέτει σύστημα εύκολου και γρήγορου προσανατολισμού με κόκκινα σημεία ενδείξεων 

για το σημείο μηδέν. Να υπάρχει δυνατότητα επαναληψιμότητας των χειρισμών. 

21. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

22. Να συνοδεύεται από επίσημα εγχειρίδια χρήσης και service του κατασκευαστικού οίκου στην 

Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL και SERVICE MANUAL) και εκπαίδευση του προσωπικού του 

Εργαστηρίου. 

23. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην ελληνική Αγορά 

24.  Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων 

 

 





3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-Πιθανή δαπάνη 
€18.000 +ΦΠΑ (€ 4.320) =22.320. 
 
1. Το αυτόματο σύστημα κάλυψης αντικειμενοφόρων υάλινων πλακιδίων με γυάλινες 

καλυπτρίδες να είναι ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή , με πληκτρολόγιο επαφής που 

θα συνδέεται άμεσα με το υπάρχον σύστημα χρώσης, ώστε  η μεταφορά  από το 

σύστημα χρώσης προς το επικαλυπτικό να γίνεται εντελώς αυτόματα χωρίς την 

παρέμβαση του χειριστή.  

2. Κατάλληλο για ξηρή και υγρή επικάλυψη. 

3. Να γίνεται αυτόματη κάλυψη έως 350 αντικειμενοφόρων πλακών ανά ώρα. Τα racks 

(χώροι μεταφοράς υποδοχής των αντικειμενοφόρων πλακιδίων) να υποδέχονται έως 30 

αντικειμενοφόρες πλάκες. 

4. Να διαθέτει σύστημα απομνημόνευσης των ρυθμίσεων (μνήμη). 

5.  Να χρησιμοποιεί υλικά συγκόλλησης του εμπορίου και φιάλη 250 ml για το υλικό 

συγκόλλησης με χρησιμοποίηση 20-150μl για κάθε αντικειμενοφόρο. 

6. Να δέχεται αντικειμενοφόρους μήκους 75-76,5mm πλάτους 24,7-26,3mm και πάχους 

0,9-1μm και καλυπτρίδες 22-24mm Χ50-60mm πάχους 0,13-0,15mm. 

7. Να υπάρχει δυνατότητα παύσης της διαδικασίας και επανέναρξης από εκεί που 

σταμάτησε με το πάτημα ενός κουμπιού από το χειριστή. 

8. Να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης του χειριστή με οπτικούς και ακουστικούς 

συναγερμούς πότε τελείωσε η διαδικασία κάλυψης και πότε τελειώνουν οι 

καλυπτρίδες. 

9. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 

10. Οι σπασμένες καλυπτρίδες να ανιχνεύονται με ειδικό ανιχνευτή. 

11. Να υπάρχει δυνατότητα μηχανισμού διαχωρισμού των καλυπτρίδων που κολλάνε 

μεταξύ τους. 

12. Να υπάρχει σύστημα συνεχούς απαγωγής ατμών μέσω ενεργού φίλτρου άνθρακα. 

13. Να τηρεί τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας UL, CSA, VDE, DIN, CE. 

14. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. 

15. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην ελληνική Αγορά 

16. Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνων. 

17. Να συνοδεύεται από πλήρες επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην 

Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL και SERVICE MANUAL) και εκπαίδευση του προσωπικού του 

Εργαστηρίου. 

 

4. ΑΠΑΓΩΓΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Θάλαμος Ασφαλείας ΤΥΠΟΥ ΙΙ (BSC-II) ΥΠΟΤΥΠΟΣ ΙΙ Β1) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:2 (1)στο χώρο παραλαβής και επεξεργασίας δειγμάτων και (1) στο χώρο 

Ιστοχημικών χρώσεων για κάλυψη πλακιδίων και για την ασφάλεια διενέργειας των 

χρώσεων με προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος χώρου)-Πιθανή δαπάνη  
€ 9.000 + ΦΠΑ (€2.160) =€ 11.160. 
 

1. Η συσκευή θα πρέπει να είναι σύγχρονης Τεχνολογίας, αμεταχείριστη, ανθεκτικής 

κατασκευής και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή 

λειτουργία της. 

2. Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι ασφαλείας ΤΥΠΟΥ ΙΙ υπότυπος ΙΙ Β1, να έχει πιστοποίηση 

σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 12469-2000, DIN 12980 πιστοποιημένα από την 

TUV. Θα πρέπει να πληρεί τα διεθνή standard ασφαλείας IEC και να φέρει σήμανση με 

οδηγία της ΕΕ περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας και έγκυρα σχετικά 

πιστοποιητικά. 





3. Να είναι κατασκευασμένο και για τον χειρισμό τοξικών ουσιών τύπου CDC1/2/3 DHSS-

C/B1/B2 με τριπλή προστασία προϊόντος, περιβάλλοντος και χρήση με αυξημένη 

ασφάλεια. Απαιτείται για το λόγο αυτό να έχει τρίτο φίλτρο Η/4 σύμφωνα με 

DIN12980/3N 1822.  

4. O οίκος κατασκευής και ο αντιπρόσωπος του προσφερόμενου είδους, πρέπει να έχει 

έγκυρο πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 9001/2008 και ISO 13485. 

5. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου Π 1300 mm, Y700 mm, B600 mm. 

6. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου Π 1200 mm, Y 700 mm, B 600 mm. 

7. Nα είναι εφοδιασμένο με φίλτρα HEPA. 

8. Να διαθέτει 4 επίπεδα ασφαλείας για τον χρήστη: υψηλός παράγοντας προστασίας 

ανοίγματος (διπλό φίλτρο Η14 κατά την έξοδο), ασφάλεια για το προϊόν και μεταξύ 

προϊόντων (τάξεως 100 για την περιοχή εργασίας), ασφάλεια για τους τεχνικούς όταν 

αλλάζονται τα φίλτρα. 

9. Nα διαθέτει κύκλωμα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή και οθόνη υγρών κρυστάλλων 

όπου να προβάλλονται όλες οι παράμετροι για την παρακολούθηση της ορθής 

λειτουργίας του θαλάμου και των σχετικών Alarms. 

10. Κατασκευή θαλάμου από χάλυβα Α ISI-304. 

11. Σε περίπτωση πτώσης της τροφοδοσίας ρεύματος να αποκαθίστανται οι αρχικές 

συνθήκες λειτουργίας όταν αυτή επανέλθει. 

12. Να πραγματοποιείται κύκλος αυτόματης βαθμονόμησης κατά την έναρξη λειτουργίας . 

13. Το εμπρός μέρος του θαλάμου να διαθέτει παράθυρο από γυαλί Laminate που να 

καλύπτει περίπου τα 2/3 του εμπρόσθιου θαλάμου αφήνοντας ικανοποιητικό χώρο 

στον χρήστη. Το παράθυρο να είναι συρόμενο με SMART CONTROL και να μπορεί  να 

κλείνει ολοσχερώς και να ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. 

14. Η επιφάνεια εργασίας να αποτελείται από αφαιρούμενα τμήματα που να επιτρέπει την 

αποστείρωση τους με κλιβανισμό. 

15. Τα πλαϊνά παράθυρα να είναι κατασκευασμένα από γυαλί Laminate. 

16. Να μπορεί να μετατραπεί από θάλαμο τύπου Β1 σε θάλαμο τύπου Β2 με απλή 

προσθήκη ενός εξαρτήματος του αέρα. 

17. Να εκπέμπει χαμηλό επίπεδο θορύβου<55 db ελεγμένο και πιστοποιημένο κατά ISO 

11201, ISO 4871, ISO EN 3744. 

18. Τα φίλτρα να αλλάζονται με το μικρότερο ρίσκο μόλυνσης βάσει του προτύπου DIN 

12980. Το μέγεθος των φίλτρων να είναι τέτοιο που να επιτρέπει τον κλιβανισμό τους. 

19. Η βάση να είναι ρυθμιζόμενη περίπου 800-900 mm. 

20. Ο φωτισμός φθορισμού να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 

12980/EN, 12469 και να είναι ρυθμιζόμενος από ISO-2000 ώστε να μη δημιουργούνται 

σκιές εντός του θαλάμου. Η αλλαγή των λυχνιών να γίνεται χωρίς την είσοδο στο χώρο 

εργασίας του θαλάμου. 

21. Ο θάλαμος να διαθέτει:  

• υποδοχή για σύνδεση λάμπας UV 

• είσοδο και διακόπτη για σύνδεση λύχνου αερίου με εφοδιασμένη ειδική μαγνητική 

βάση ασφαλείς που να διακόπτει την παροχή αερίου με εφοδιασμένη ειδική 

μαγνητική βάση ασφαλείας που να διακόπτει την παροχή αερίων σε περίπτωση 

διαρροής 

• διακόπτη stand BY (1/2 ταχύτητα) 

• διπλή ηλεκτρική πρίζα με προστατευτικό κάλυμμα και χρονόμετρο 

• φωτισμό UV 

• ρυθμιζόμενη βάση δαπέδου. 

22. Τα αναλώσιμα να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι 

αποκλειστικής προμήθειας. 





23. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα. 

24. Να συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσεως (USER MANUAL) και SERVICE MANUAL του 

κατασκευαστικού Οίκου στην Ελληνική γλώσσα. Τα εγχειρίδια να παραδοθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

25. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη και έγγραφη δέσμευση 

του Κατασκευαστικού Οίκου ότι αναλαμβάνει την δέσμευση για διάθεση 

ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη. 

26. Να υπάρχει εκπαίδευση στο προσωπικό του Εργαστηρίου όσον αφορά την χρήση του 

θαλάμου και τεχνολογική υποστήριξη. 

27. Να αναλάβει η ανάδοχος Εταιρεία την μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση με τα 

δίκτυα παροχών του Εργαστηρίου. Η ηλεκτρική καλωδίωση τροφοδοσίας του κινητήρα 

από το χώρο θαλάμου ως το σημείο εγκατάστασης του κινητήρα στην οροφή του 

κτιρίου θα τοποθετηθεί από τον προμηθευτή. 

28. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ο προτεινόμενος από τον Κατασκευαστικό 

Οίκο αριθμός συντηρήσεων ετησίως να αναγράφεται στην οικονομική προσφορά το 

προτεινόμενο κόστος συντήρησης του θαλάμου. 

29. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται λίστα όλων των απαραίτητων υλικών 

αναλωσίμων για τη λειτουργία του θαλάμου. 

30. Στα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά της Κατασκευαστικής Εταιρείας να υπάρχει φύλλο 

συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές και τεκμηρίωση με παραπομπές στο 

prospectus.» 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους «Αναδόχους», και 

κύρια τα στοιχεία, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί όροι, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για 

το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής 

ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση μακρόχρονης 

παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης, εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή 

οικονομικής φύσης κ.λπ. πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα - τεκμηριωμένα από 

τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή από τον επίσημα αναγνωρισμένο στη χώρα 

μας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον 

παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική 

του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους 

κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού 

οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την 

συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. 

Η προσφορά να συνοδεύεται με πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες χρήσης και 

λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals) 

στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους 

τμημάτων του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κατά την παράδοση. 

Η εγγύηση καλής λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την 

παράδοση και η εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά 





έτη από τη οριστική παραλαβή του θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή 

του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται 

στην Οδηγία 93/42/EEC και του Αναδόχου και τις ισχύουσες διατάξεις. 

• Η προσφερόμενη εγγύηση θα περιγράφεται αναλυτικά και θα περιλαμβάνει τη 

δωρεάν τεχνική κάλυψη και τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστικό οίκο 

συντηρήσεις του Μηχανήματος για την χρονική περίοδο που προσφέρεται η εγγύηση. 

• Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη 

του όλου εξοπλισμού προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 

επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά και υλικά. 

Να κατατεθούν: 

• βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

Μηχανήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας 

τουλάχιστον και 

• βεβαίωση, σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού 

οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον 

Ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών – συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - 

εγγυήσεων κ.λπ. 

Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού του Αναδόχου σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης, για όλη τη 

διάρκεια της εγγύησης, θα είναι τρεις (3) ώρες από την τηλεφωνική ή γραπτή ειδοποίησή 

του, εφόσον η αναγγελία δοθεί έως τις 13.00 μ.μ., άλλως την 08.30 π.μ. της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας. 

Ο μέγιστος κατ’ έτος επιτρεπτός συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (down-time) του 

εξοπλισμού, που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, για όλη τη διάρκεια της εγγύησης, 

ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Τυχόν υπέρβαση του χρόνου αυτού παρατείνει 

αυτοδίκαια την εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος κατά δέκα (10) ημέρες, ανά 

ημέρα υπέρβασης του τεθέντος ορίου των δέκα (10) ημερών. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος και όταν αυτό δεν μπορεί να επισκευαστεί στο 

Νοσοκομείο, εντός πέντε (5) ημερών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το 

αντικαταστήσει το αργότερο μέχρι την επομένη της απομάκρυνσής του με άλλο μηχάνημα 

ανάλογων δυνατοτήτων προκειμένου η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι 

απρόσκοπτη. 

Τόσο κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, όσο και κατά το διάστημα της πλήρους 

τεχνικής κάλυψης της προηγούμενης παραγράφου με συμφωνία συντήρησης, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει να ενημερώνει το Νοσοκομείο για όλες τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και 

μετατροπές του κατασκευαστικού οίκου, είτε αφορούν σε υλικό είτε σε λογισμικό και να τις 

εγκαθιστά δωρεάν. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις ως άνω 

υποχρεώσεις του, το Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. 

επισκευή από άλλο προμηθευτή ή προμήθεια σε βάρος του και για λογαριασμό του). 





Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πλήρη τιμοκατάλογο των απαιτούμενων για την 

λειτουργία του εξοπλισμού υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών συντήρησης, 

λειτουργίας, κ.λπ. με σταθερή τιμή για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη 

ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης - επισκευής (με ποινή αποκλεισμού), για το 

πρώτο έτος, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η προσφερόμενη 

αρχική ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης - επισκευής για το πρώτο έτος μετά από την λήξη 

της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη 

και δεν θα αναθεωρείται ή αναπροσαρμόζεται ανά έτος, και μέχρι τη συμπλήρωση 

δεκαετίας από την οριστική παραλαβή των ειδών του ιατροτεχνολογικού είδους. Η τιμή 

αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% της συνολικής δαπάνης της προμήθειας. 

Η παράδοση - παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την 

εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την 

σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του εξοπλισμού 

θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και 

ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό με αυτή τη 

μεθοδολογία, με την διαδικασία των εξετάσεων σε πραγματικές συνθήκες - ασθενείς 

(αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση και λειτουργία, και το 

τεχνικό προσωπικό στο service για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το Τμήμα. 

(Δήλωση αναδόχου). 

Τα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ’ 

ελάχιστον τις επιμέρους απαιτήσεις της διακήρυξης και να είναι πλήρως τεκμηριωμένα ως 

προς τις τεχνικές κ.λπ. απαιτήσεις της διακήρυξης των ποιοτικών, ποσοτικών, λειτουργικών 

αποδόσεων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, της τεχνικής υποδομής για παροχή 

υπηρεσιών και αποθήκευση – προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων υλικών, υλικών 

χρήσης, υλικών συντήρησης, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές 

ανάγκες ή τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών σέρβις. 

Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το πλήρες αναλυτικό 

Φύλλο Συμμόρφωσης που συνοδεύει τη Διακήρυξη, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και 

τα συνυποβαλλόμενα prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα). Να κατατεθεί επί ποινή 

αποκλεισμού το πρωτότυπο εγχειρίδιο του οίκου κατασκευής. Προσφορές οι οποίες θα 

αναγράφουν την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή 

συμφωνούμε κτλ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία μεταξύ κειμένου, 

ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται. 

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ 

ΙSO9001:2015 ή EN ISO13485:2012 ή νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO13485:2012 ή νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (με πιστοποιητικά επίσημου οργανισμού 

πιστοποίησης μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα, τα οποία θα 

καταθέσουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς).  





Οι συμμετέχοντες πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν με την προσφορά: 

• τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του Αναδόχου όσο και του κατασκευαστικού οίκου 

τού υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΕΝ ISO 9001:2015 ή EN ISO 

13485:2012 ή νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και EN ISO 13485:2012 ή νεότερο για την τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

• πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι 

αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει 

σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

• βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 

(σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

• πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την παράδοση και υπεύθυνη 

δήλωση για έκδοση πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή 

συντήρηση. 

Να κατατεθεί κατάλογος πελατών για τα συγκεκριμένα μηχανήματα. 

Χρόνος παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.  

2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους 

εις διπλούν. 

3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:  

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

Γ. Ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης  

Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού – η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και 

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  

Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ !  Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί».  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα 

εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του 

άρθρου 92 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης κάτω των ορίων, ως προκαταρκτική απόδειξη των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016:  





(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο και αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. 

2) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία 

για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 

αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με μη επιβολή προστίμων για παράβαση 

συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών διατάξεων (με ποινή απόρριψης). 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και 

έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

(π.χ. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 

των προσφορών, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και 

το δεύτερο φωτοαντίγραφο). 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το 

ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92 & 95 του Ν. 4412/2016. 

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ΕΥΡΩ. 

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην 

περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να 

καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του 

Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το 

διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος 

καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής 

της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 

και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα. 





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

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

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 

σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής ή είναι σε 

δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως: 

• Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. ανά μονάδα μέτρησης (σύμφωνα με τον πίνακα της 

παρούσας). 

• Ποσοστό αναλογούντος Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 

• Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω τιμή θα ισχύει για παράδοση του είδους μέχρι τους χώρους που θα 

υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 3 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και θα αναγράφουν την 

αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4 και 

αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 3 μήνες. Μετά τη λήξη και 

του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν 

να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι  

περιπτώσεις: 

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 

• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων  

προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή. 





• Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 

διακήρυξη. 

• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν 

διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

• Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 

• Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

άρθρ. 88. 

• Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας διακήρυξης. 

• Όταν η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη από αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών  της 

ΕΠΥ (αν υπάρχει). 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός 

του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 

μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος 

ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το 

Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για 

αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας. 

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των 

προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο 

προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική 

προσφορά ανά φύλλο, καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει 

στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 

προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι 

προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται 

εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η 





εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ 

μέρους του υποψηφίου Αναδόχου. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την 

παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

όργανο της Υπηρεσίας.  

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 (Ν. 4412/2016 άρθρα 100 & 105) 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 

Η κατακύρωση προτείνεται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας και αφορά στον 

προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου 

το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, εάν κατά την 

κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για την υπηρεσία, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016 άρθρο 72) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον 

δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. 

• Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα ισχύει δύο 

(2) μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν 

εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 

203 του Ν. 4412/2016. 





10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου, σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

 

11. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Νοσοκομείο για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίησή του 

προσκομίζοντας: 

α) Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την 

ημερομηνία κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (Λόγοι Αποκλεισμού). 

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.) 

δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται: α) η 

εγγραφή του Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό του επάγγελμα, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και β) ότι ο Ανάδοχος εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση τής ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

12. Με το πέρας της εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη λειτουργία συντελείται η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και συντάσσεται το σχετικό 

πρωτόκολλο. Ως πλήρης εγκατάσταση νοείται η τοποθέτηση του εξοπλισμού στις 

κατάλληλες θέσεις, η σύνδεσή του προς τον πίνακα παροχής ηλεκτρικής ισχύος, η 

διασύνδεσή του προς τα υφιστάμενα συστήματα του Νοσοκομείου και η ολοκλήρωση 

των απαιτούμενων δοκιμών και ρυθμίσεων για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

13. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους 

και σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 

14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε 

φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 

1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010 

2) 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) 

3) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 

20%) που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το 

Νοσοκομείο. 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθρ. 24 Ν. 2198/94. 





Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 

Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση που παρακρατείται (προς 

απόδοση), κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

1) Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 

το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

2) Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

3) Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

4) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

6) Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

16. Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική 

συμπεριφορά του Αναδόχου. 

17. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 

εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 

καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

18. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

19. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα 

υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 





 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ τελευταίας 
τεχνολογίας 

   

1. Να είναι επιδαπέδιου τύπου 

μετακινούμενος με ρόδες που 

ασφαλίζουν, τελευταίας Τεχνολογίας. 
ΝΑΙ   

2. Να διαθέτει χώρο στο επάνω μέρος όπου 

μπορεί να τοποθετηθεί μικρό σύστημα 

χρώσης ιστών. 

 

ΝΑΙ   

3. Να λειτουργεί με ψυκτικό υλικό (CFC free) 

με σύστημα που εξοικονομεί ενέργεια. 

 

ΝΑΙ   

4. Να φέρει ευρύχωρο ψυκτικό θάλαμο (από 

ανοξείδωτο χάλυβα και εξωτερική 

επιφάνεια με επικάλυψη ιόντων αργύρου 

για την απολύμανση εξωτερικού χώρου). 

Εσωτερικός φωτισμός με θερμαινόμενο 

παράθυρο ολίσθησης που μπορεί εύκολα 

να αφαιρεθεί. 

 

 

 

 

ΝΑΙ   

5. Να έχει Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου: 

0 έως -30
0
C. 

        ΝΑΙ 
  

6. Να διαθέτει εσωτερικό σύστημα 

αποστείρωσης/απολύμανσης του 

θαλάμου του κρυοστάτη, γεγονός 

απαραίτητο για την υγεία του χειριστή και 

συμβατό με όλα τα κριτήρια διαπίστευσης 

καλής λειτουργίας. 

 

 

ΝΑΙ 
  

7. Να διαθέτει χειροκίνητο σύστημα 

απόψυξης για το θάλαμο και για το ράφι 

ψύξης με ηχητικό σήμα με δυνατότητα 

αυτόματης προγραμματιζόμενης εντός 15 

λεπτών απόψυξης θαλάμου. 

 

 

ΝΑΙ   

8. Να έχει σύστημα προστασίας από 

υπερθέρμανση. 

ΝΑΙ 
  

9. Να έχει ψηφιακές ενδείξεις 

θερμοκρασίας, χρόνου απόψυξης και 

πάχους τομών. 

 

ΝΑΙ   

10. Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη των 

σταθμών του δείγματος. 

 

ΝΑΙ   

11. Να διαθέτει ράφι ψύξης -37
0
C 

χωρητικότητας 10 τραπεζών δείγματος (με 

διάμετρο τουλάχιστον 50 mm). 

 

ΝΑΙ   

12. Να διαθέτει περιστροφικό πλήρως κλειστό 

μικροτόμο (για την αποφυγή εισδοχής 

 

ΝΑΙ   





ιστοτεμαχίων ή τριμμάτων υλικού) με 

προσανατολισμό του δείγματος και 

μηχανισμό υποδοχής των τραπεζών 

δειγμάτων απευθείας στο μικροτόμο με 

μια βίδα ασφάλισης 

13. Να διαθέτει σταθερό υποδοχέα 

κατάλληλο για στενά και φαρδιά μαχαίρια 

μιας χρήσεως με οριζόντια μετακίνηση της 

λεπίδας και με σύστημα απόρριψης 

μαχαιριού μιας χρήσεως όταν δεν είναι 

κατάλληλο. 

 

 

 

ΝΑΙ 
  

14. Να διαθέτει υποδοχέα δείγματος που 

αλλάζει εύκολα. 

 

ΝΑΙ 
  

15. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη όσον αφορά 

τη ρύθμιση του πάχους τομών (η οποία 

γίνεται έξω από τον κρυοστάτη 2-60 mm). 

 

ΝΑΙ   

16. Να υπάρχει μηχανισμός επαναφοράς 

(retractions) του δείγματος με 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (με 

κουμπί). 

 

ΝΑΙ 
  

17. Να διαθέτει σύστημα προώθησης του 

δείγματος με μοτέρ 2 ταχυτήτων 600 και 

900μm/sec με μήκος κάθετης κοπής 

τουλάχιστον 59mm. 

 

ΝΑΙ 
  

18. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης του 

δείγματος το λιγότερο 25mm με 

δυνατότητα προσανατολισμού του 

δείγματος 8
0
 με ακρίβεια με οπτική 

ένδειξη ακραίων θέσεων (σύστημα 

προώθησης) 

 

 

ΝΑΙ 
  

19. Να διαθέτει λειτουργία στα 220V/50Hz. ΝΑΙ   

20. Να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας 

και να διαθέτει σήμα CE. 

 

ΝΑΙ   

21. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

στην ελληνική Αγορά. 

ΝΑΙ 
  

22. Να συνοδεύεται από εγγύηση 

τουλάχιστον 2 χρόνων. 

ΝΑΙ 
  

23. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης 

στην Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL) 

και επίσημο SERVICE MANUAL και 

εκπαίδευση του προσωπικού του 

Εργαστηρίου. 

 

 

ΝΑΙ   

 

 

 





 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 
τελευταίας τεχνολογίας 

   

1. Να διαθέτει ξεχωριστή κονσόλα ελέγχου και 

ρύθμισης παραμέτρων κοπής 
ΝΑΙ   

2. Τρόπος λειτουργίας: προώθηση του δείγματος 

(όχι του μαχαιριού). Ρύθμιση γωνίας κλίσης του 

μαχαιριού. Δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης 

του μαχαιριού στον υποδοχέα χωρίς την ανάγκη 

επαναρύθμισηςτης γωνίας κοπής. Η μετακίνηση 

να γίνεται σε τρία διαστήματα με ισάριθμους 

σταθμούς (click stop) ώστε η λεπίδα να 

χρησιμοποιείται πιο οικονομικά  (1/3 trimming 

1/3 για την κυρίως κοπή και 1/3 για το επόμενο 

μπλοκ). Η πλάκα πίεσης να έχει τρία σημεία 

πίεσης για ισοκαταμερισμό της πίεσης στη 

λεπίδα για καλύτερες τομές. 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
  

3. Να διαθέτει ρύθμιση πάχους τομών 0,5-100 

μικρά. με δυνατότητα και χειροκίνητης και 

εντελώς αυτόματης κοπής με 3 δυνατότητες 

(συνεχής, μονή, διακοπτόμενη). 

 

ΝΑΙ 
  

4. Να διαθέτει σύστημα/κουμπί επείγοντος 

τερματισμού μηχανοκίνητης λειτουργίας που να 

βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μικροτόμου 

(όχι πλάγιο). 

       

      ΝΑΙ 
  

5. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα αυτόματης 

κοπής 0,5-420mm/sec. 

ΝΑΙ 
  

6. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη τομών και 

απαρίθμηση με επαναφορά. 

ΝΑΙ 
  

7. Με ρύθμιση του παραθύρου κοπής (cutting 

window). 

ΝΑΙ 
  

8. Με ένδειξη οπτική και ακουστική της 

υπολειπόμενης διαδρομής δείγματος και 

δυνατότητα προσανατολισμού με μεγάλη 

ακρίβεια του δείγματος καθέτως και οριζοντίως 

με αντίστοιχο βαθμονομημένο μηχανισμό. 

 

 

ΝΑΙ   

9. Μέγιστες διαστάσεις δείγματος 60Χ60Χ40mm ΝΑΙ   

10. Να διαθέτει μηχανισμό trimming από 1-

600μικρά. 

ΝΑΙ 
  

11. Να διαθέτει ρόδα περιστροφής, ασφάλεια που 

«κλειδώνει» με ειδικό φρένο αλλά και με 

δεύτερο μηχανισμό ασφάλειας πάνω στη ρόδα. 

 

ΝΑΙ   

12. Το μηχάνημα να είναι σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας 

VDE/UL/CSA με σήμα CE.. 

 

ΝΑΙ   

13. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου όλων των 

παραμέτρων κοπής. 

ΝΑΙ 
  

14. Να διαθέτει σύστημα υποχώρησης (retraction) ΝΑΙ   





του δείγματος (όχι του μαχαιριού). 

15. Να διαθέτει ενσωματωμένο υποδοχέα των 

τριμμάτων παραφίνης, να αφαιρείται και να 

αδειάζει εύκολα, να μην συνυπάρχει με κάποιο 

μηχανισμό κλειδώματος της βάσης του 

υποδοχέα των λεπίδων. 

ΝΑΙ 

  

16. Να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

επάνω μέρους του μικροτόμου σαν χώρου 

τοποθέτησης υλικών. 

 

ΝΑΙ   

17. Να είναι βαρέως τύπου μηχάνημα μεγάλης 

ακρίβειας. Η βάση του να αποτελείται από ένα 

μόνο κομμάτι για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

 

ΝΑΙ   

18. Να διαθέτει υποδοχέα κασετών με μηχανισμό 

ακινητοποίησης της κασέτας και εύκολη (με ένα 

χέρι προσθήκη ή αφαίρεση της κασέτας από το 

χρήστη.  

 

ΝΑΙ 
  

19. Να έχει δυνατότητα να δέχεται ηλεκτρικά 

ψυχόμενο υποδοχέα δειγμάτων κασετών ώστε 

το δείγμα να ψύχεται κατά τη διάρκεια της 

κοπής για καλύτερης ποιότητας τομές. 

 

ΝΑΙ 
  

20. Να διαθέτει σύστημα εύκολου και γρήγορου 

προσανατολισμού με κόκκινα σημεία ενδείξεων 

για το σημείο μηδέν. Να υπάρχει δυνατότητα 

επαναληψιμότητας των χειρισμών. 

 

ΝΑΙ 
  

21. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις να είναι 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ 
  

22. Να συνοδεύεται από επίσημα εγχειρίδια χρήσης 

και service του κατασκευαστικού οίκου στην 

Ελληνική γλώσσα (USER MANUAL και SERVICE 

MANUAL) και εκπαίδευση του προσωπικού του 

Εργαστηρίου. 

 

 

ΝΑΙ   

23. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην 

ελληνική Αγορά. 

ΝΑΙ 
  

24. Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 

χρόνων 

ΝΑΙ 
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

   

1. Το αυτόματο σύστημα κάλυψης 

αντικειμενοφόρων υάλινων πλακιδίων με 

γυάλινες καλυπτρίδες να είναι ελεγχόμενο 

από μικροϋπολογιστή , με πληκτρολόγιο 

επαφής που θα συνδέεται άμεσα με το 

υπάρχον σύστημα χρώσης, ώστε  η 

μεταφορά  από το σύστημα χρώσης προς το 

επικαλυπτικό να γίνεται εντελώς αυτόματα 

χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.  

ΝΑΙ   

2. Κατάλληλο για ξηρή και υγρή επικάλυψη. ΝΑΙ   





3. Να γίνεται αυτόματη κάλυψη έως 350 

αντικειμενοφόρων πλακών ανά ώρα. Τα 

racks (χώροι μεταφοράς υποδοχής των 

αντικειμενοφόρων πλακιδίων) να 

υποδέχονται έως 30 αντικειμενοφόρες 

πλάκες. 

 

ΝΑΙ 

  

4. Να διαθέτει σύστημα απομνημόνευσης των 

ρυθμίσεων (μνήμη). 

       

          ΝΑΙ 
  

5. Να χρησιμοποιεί υλικά συγκόλλησης του 

εμπορίου και φιάλη 250 ml για το υλικό 

συγκόλλησης με χρησιμοποίηση 20-150μl 

για κάθε αντικειμενοφόρο. 

 

ΝΑΙ 
  

6. Να δέχεται αντικειμενοφόρους μήκους 75-

76,5mm πλάτους 24,7-26,3mm και πάχους 

0,9-1μm και καλυπτρίδες 22-24mm Χ50-

60mm πάχους 0,13-0,15mm. 

 

ΝΑΙ 
  

7. Να υπάρχει δυνατότητα παύσης της 

διαδικασίας και επανέναρξης από εκεί που 

σταμάτησε με το πάτημα ενός κουμπιού 

από το χειριστή. 

 

ΝΑΙ 
  

8. Να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης του 

χειριστή με οπτικούς και ακουστικούς 

συναγερμούς πότε τελείωσε η διαδικασία 

κάλυψης και πότε τελειώνουν οι 

καλυπτρίδες. 

 

 

ΝΑΙ   

9. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. ΝΑΙ   

10. Οι σπασμένες καλυπτρίδες να ανιχνεύονται 

με ειδικό ανιχνευτή. 

ΝΑΙ 
  

11. Να υπάρχει δυνατότητα μηχανισμού 

διαχωρισμού των καλυπτρίδων που κολλάνε 

μεταξύ τους. 

 

ΝΑΙ   

12. Να υπάρχει σύστημα συνεχούς απαγωγής 

ατμών μέσω ενεργού φίλτρου άνθρακα. 

 

ΝΑΙ 
  

13. Να τηρεί τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς 

προδιαγραφές ασφαλείας UL, CSA, VDE, 

DIN, CE. 

 

ΝΑΙ   

14. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις να 

είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ 
  

15. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 

στην ελληνική Αγορά. 

ΝΑΙ 
  

16. Να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 2 

χρόνων. 

 

ΝΑΙ 
  

17. Να συνοδεύεται από πλήρες επίσημο 

εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού 

οίκου στην Ελληνική γλώσσα (USER 

MANUAL και SERVICE MANUAL) και 

εκπαίδευση του προσωπικού του 

Εργαστηρίου. 

 

 

ΝΑΙ 
  

 

 





 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

ΑΠΑΓΩΓΟΙ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(Θάλαμος Ασφαλείας ΤΥΠΟΥ ΙΙ (BSC-II) 
ΥΠΟΤΥΠΟΣ ΙΙ Β1) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ:2 (1)στο χώρο παραλαβής και 

επεξεργασίας δειγμάτων και (1) στο χώρο 

Ιστοχημικών χρώσεων για κάλυψη πλακιδίων και 

για την ασφάλεια διενέργειας των χρώσεων με 

προστασία των εργαζομένων και του 

περιβάλλοντος χώρου) 

   

1. Η συσκευή θα πρέπει να είναι σύγχρονης 

Τεχνολογίας, αμεταχείριστη, ανθεκτικής 

κατασκευής και να περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία 

της. 

ΝΑΙ   

2. Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι ασφαλείας ΤΥΠΟΥ 

ΙΙ υπότυπος ΙΙ Β1, να έχει πιστοποίηση σύμφωνα 

με τα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 12469-2000, DIN 

12980 πιστοποιημένα από την TUV. Θα πρέπει 

να πληρεί τα διεθνή standard ασφαλείας IEC και 

να φέρει σήμανση με οδηγία της ΕΕ περί 

εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας και 

έγκυρα σχετικά πιστοποιητικά. 

 

 

 

 

ΝΑΙ   

3. Να είναι κατασκευασμένο και για τον χειρισμό 

τοξικών ουσιών τύπου CDC1/2/3 DHSS-C/B1/B2 

με τριπλή προστασία προϊόντος, περιβάλλοντος 

και χρήση με αυξημένη ασφάλεια. Απαιτείται για 

το λόγο αυτό να έχει τρίτο φίλτρο Η/4 σύμφωνα 

με DIN12980/3N 1822. 

 

 

 

ΝΑΙ 
  

4. O οίκος κατασκευής και ο αντιπρόσωπος του 

προσφερόμενου είδους, πρέπει να έχει έγκυρο 

πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 

9001/2008 και ISO 13485. 

       

      ΝΑΙ 
  

5. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου Π 1300 

mm, Y700 mm, B600 mm. 

ΝΑΙ 
  

6. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου Π 1200 

mm, Y 700 mm, B 600 mm. 

ΝΑΙ 
  

7. Nα είναι εφοδιασμένο με φίλτρα HEPA. ΝΑΙ   

8. Να διαθέτει 4 επίπεδα ασφαλείας για τον 

χρήστη: υψηλός παράγοντας προστασίας 

ανοίγματος (διπλό φίλτρο Η14 κατά την έξοδο), 

ασφάλεια για το προϊόν και μεταξύ προϊόντων 

(τάξεως 100 για την περιοχή εργασίας), 

ασφάλεια για τους τεχνικούς όταν αλλάζονται τα 

φίλτρα. 

 

 

 

ΝΑΙ   

9. Nα διαθέτει κύκλωμα ελέγχου με 

μικροεπεξεργαστή και οθόνη υγρών κρυστάλλων 

όπου να προβάλλονται όλες οι παράμετροι για 

την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του 

 

 

ΝΑΙ 
  





θαλάμου και των σχετικών Alarms. 

10. Κατασκευή θαλάμου από χάλυβα Α ISI-304. ΝΑΙ   

11. Σε περίπτωση πτώσης της τροφοδοσίας 

ρεύματος να αποκαθίστανται οι αρχικές 

συνθήκες λειτουργίας όταν αυτή επανέλθει. 

 

ΝΑΙ   

12. Να πραγματοποιείται κύκλος αυτόματης 

βαθμονόμησης κατά την έναρξη λειτουργίας . 

 

ΝΑΙ 
  

13. Το εμπρός μέρος του θαλάμου να διαθέτει 

παράθυρο από γυαλί Laminate που να καλύπτει 

περίπου τα 2/3 του εμπρόσθιου θαλάμου 

αφήνοντας ικανοποιητικό χώρο στον χρήστη. Το 

παράθυρο να είναι συρόμενο με SMART 

CONTROL και να μπορεί  να κλείνει ολοσχερώς 

και να ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. 

 

 

 

ΝΑΙ   

14. Η επιφάνεια εργασίας να αποτελείται από 

αφαιρούμενα τμήματα που να επιτρέπει την 

αποστείρωση τους με κλιβανισμό. 

 

ΝΑΙ   

15. Τα πλαϊνά παράθυρα να είναι κατασκευασμένα 

από γυαλί Laminate. 

ΝΑΙ 
  

16. Να μπορεί να μετατραπεί από θάλαμο τύπου Β1 

σε θάλαμο τύπου Β2 με απλή προσθήκη ενός 

εξαρτήματος του αέρα. 

 

ΝΑΙ   

17. Να εκπέμπει χαμηλό επίπεδο θορύβου<55 db 

ελεγμένο και πιστοποιημένο κατά ISO 11201, ISO 

4871, ISO EN 3744. 

 

ΝΑΙ   

18. Τα φίλτρα να αλλάζονται με το μικρότερο ρίσκο 

μόλυνσης βάσει του προτύπου DIN 12980. Το 

μέγεθος των φίλτρων να είναι τέτοιο που να 

επιτρέπει τον κλιβανισμό τους. 

 

ΝΑΙ 
  

19. Η βάση να είναι ρυθμιζόμενη περίπου 800-900 

mm. 

 

ΝΑΙ 
  

20. Ο φωτισμός φθορισμού να είναι συμβατός προς 

τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 12980/EN, 

12469 και να είναι ρυθμιζόμενος από ISO-2000 

ώστε να μη δημιουργούνται σκιές εντός του 

θαλάμου. Η αλλαγή των λυχνιών να γίνεται 

χωρίς την είσοδο στο χώρο εργασίας του 

θαλάμου. 

 

 

 

ΝΑΙ   

21. Ο θάλαμος να διαθέτει:  

• υποδοχή για σύνδεση λάμπας UV 

• είσοδο και διακόπτη για σύνδεση λύχνου 

αερίου με εφοδιασμένη ειδική 

μαγνητική βάση ασφαλείς που να 

διακόπτει την παροχή αερίου με 

εφοδιασμένη ειδική μαγνητική βάση 

ασφαλείας που να διακόπτει την παροχή 

αερίων σε περίπτωση διαρροής 

• διακόπτη stand BY (1/2 ταχύτητα) 

• διπλή ηλεκτρική πρίζα με προστατευτικό 

κάλυμμα και χρονόμετρο 

• φωτισμό UV 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ   





• ρυθμιζόμενη βάση δαπέδου. 

22. Τα αναλώσιμα να υπάρχουν διαθέσιμα στην 

Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής 

προμήθειας. 

 

 

ΝΑΙ 
  

23. Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις να είναι 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ 
  

24. Να συνοδεύονται από εγχειρίδια χρήσεως (USER 

MANUAL) και SERVICE MANUAL του 

κατασκευαστικού Οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα εγχειρίδια να παραδοθούν σε ηλεκτρονική 

μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

 

 

ΝΑΙ   

25. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 

τουλάχιστον 2 έτη και έγγραφη δέσμευση του 

Κατασκευαστικού Οίκου ότι αναλαμβάνει την 

δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για 10 

τουλάχιστον έτη. 

 

 

ΝΑΙ 

 

 

  

26. Να υπάρχει εκπαίδευση στο προσωπικό του 

Εργαστηρίου όσον αφορά την χρήση του 

θαλάμου και τεχνολογική υποστήριξη. 

 

ΝΑΙ   

27. Να αναλάβει η ανάδοχος Εταιρεία την 

μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση με τα 

δίκτυα παροχών του Εργαστηρίου. Η ηλεκτρική 

καλωδίωση τροφοδοσίας του κινητήρα από το 

χώρο θαλάμου ως το σημείο εγκατάστασης του 

κινητήρα στην οροφή του κτιρίου θα 

τοποθετηθεί από τον προμηθευτή. 

 

 

 

ΝΑΙ   

28. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ο 

προτεινόμενος από τον Κατασκευαστικό Οίκο 

αριθμός συντηρήσεων ετησίως να αναγράφεται 

στην οικονομική προσφορά το προτεινόμενο 

κόστος συντήρησης του θαλάμου. 

 

 

ΝΑΙ   

29. Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνεται λίστα 

όλων των απαραίτητων υλικών αναλωσίμων για 

τη λειτουργία του θαλάμου. 

 

ΝΑΙ   

30. Στα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά της 

Κατασκευαστικής Εταιρείας να υπάρχει φύλλο 

συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές και 

τεκμηρίωση με παραπομπές στο prospectus. 

 

 

ΝΑΙ 
  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν 

έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

2. Στα κελιά της στήλης «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

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

απαντήσεις. 

3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός 

που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 





συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν 

τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα, ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος 

που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 

5. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» σημειώνεται η σαφής παραπομπή σε 

αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 

προσφερόμενων ειδών, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν όσα στοιχεία 

δηλώνονται. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4, κ.λπ.), ενώ αντίστοιχα στο Τεχνικό Φυλλάδιο ή την αναφορά θα 

υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος στην 

οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό. 

6. Η μονολεκτική απάντηση (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λπ.), με απλή κατάφαση ή 

επεξήγηση χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της 

πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης με την 

αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της παρούσας όπως αυτοί περιγράφονται 

παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [99222004] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152, 11527 ΑΘΗΝΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΟΦΙΑ] 

- Τηλέφωνο: [210-7770700] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom2@sotiria.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [(www.sotiria.gr)] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[«Ιατρικού εξοπλισμού (Κρυοστάτη, Μικροτόμου, Καλυπτικού Μηχανήματος και Απαγωγέων)»]. 
C.P.V. 33100000-1] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99222004_2] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [……] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ΄ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[   ] Ναι [   ] Όχι [   ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 





πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να την λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 

 

 

 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους 

εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[   ]Ναι [   ]Όχι 





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[   ]Ναι [   ]Όχι 

 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix
· 

2. δωροδοκίαx,xi
· 

3. απάτηxii
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [   ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [   ] Ναι [   ] Όχι  





οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 





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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι  

-[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [   ] Ναι [   ] Όχι  

-[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [   ] Ναι [   ] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 





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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[   ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

[.......................] 

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 





λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix
, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[   ] Ναι [   ] Όχι 





απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στην σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ………….. [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα 

Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 

έχω υποβάλλει στ………………. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 

παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ……………….. 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές): [……] 

 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 





Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

1 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
 
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων”. 





1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις". 

1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ). 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο). 

1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν. 

1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 





μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. 

1 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010. 

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

1 Πρβλ άρθρο 48. 

1 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014. 

1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση. 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




