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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                                 Αθήνα: 04-04-2018 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 8478 

 

Λ. Μεσογείων 152, 11527 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΣΙΑΔΟΥ 

ΤΗΛ: 210-7770700 

FAX: 210-7719982 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ – ΕΙΔΗ 

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Μ.Χ.) του Π.Π.Υ.Υ. 2011, CPV 33140000-3, και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

(χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 74.397,99 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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. 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)». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 2/18-01-11 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε 

το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και 

Κοινωνικής. Αλληλεγγύης έτους 2011. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 6588/21-7-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 1650/25-7-2011) με την οποία εγκρίθηκε 

το Π.Π.Υ.Υ 2011. 

7. 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. 

8. Το υπ΄ αριθμ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 

«Προμήθειες από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 - 

Καθορισμός ΚΑΑ». 

9. Το υπ΄ αριθμ. 4972/06-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σύμφωνα 

με το οποίο τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 - Καθορισμός ΚΑΑ, οφείλουν να διενεργούν τις προμήθειές 

τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό. 
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10. Την υπ΄ αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 

11. Την υπ΄ αριθμ. 10/16-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΛ469069-ΔΔ2) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 

χορηγητή προμήθειας «Ιατρικών Αναλώσιμων (Υγειονομικό Υλικό Διάφορα: Συσκευές – 

Όργανα – Είδη Ιατρονοσηλευτικά Μ.Χ.). 

12.  Την 824/26-03-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΑΜ469069-ΥΡΒ). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητή 

προμήθειας «Ιατρικών Αναλώσιμων (Υγειονομικό Υλικό Διάφορο: Συσκευές – Όργανα – 

Είδη Ιατρονοσηλευτικά Μ.Χ.)» του Π.Π.Υ.Υ. 2011 - C.P.V. 33140000-3, και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

(χαμηλότερη τιμή), διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 

74.397,99 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1311). 

Αναλυτικά: 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ (SAP) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓΑΝΑ-ΕΙΔΗ 

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Μ.Χ. 
       

1. SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002524 5 11,80 59,00 14,16 73,16 

2. 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001177 45 7,00 315,00 75,60 390,60 

3. 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΔΙΠΛΗ ΤΥΠΟΥ 

HEIMLICH 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001176 400 12,85 5.140,00 1.233,60 6.373,60 

4. 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΨΑΡΑΚΙΑ 

ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 

(ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200058637 500 0,196 98,00 23,52 121,52 

5. 
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ 
TEMAXIA 1200000290 350 7,00 2.450,00 588,00 3.038,00 

6α. 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤ. 

Ν
ο
 11 Χ/Λ 

TEMAXIA 1200000037 14.000 0,028 392,00 94,08 486,08 

6β. 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤ. 

Ν
ο
 21 Χ/Λ 

TEMAXIA 1200000040 11.800 0,028 330,40 79,30 409,70 

6γ. 
ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Ν

ο
 15 

Χ/Λ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000039 6.500 0,028 182,00 43,68 225,68 

7α. 
ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ 

ΛΑΒΗ Ν
ο
 11 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001861 400 0,105 42,00 10,08 52,08 

7β. 
ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ 

ΛΑΒΗ Ν
ο 

15 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200063693 25 0,105 2,63 0,63 3,26 
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7γ. 
ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ 

ΛΑΒΗ Ν
ο
 21 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200058638 200 0,105 21,00 5,04 26,04 

8. 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002484 600 0,73 438,00 105,12 543,12 

9. 
ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3 WAY 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001935 85.000 0,04 3.400,00 816,00 4.216,00 

10. 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ T 7X7X7 

(αναρρόφησης) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001939 790 0,50 395,00 94,80 489,80 

11. 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Τ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΑΠΛΑ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001933 450 0,50 225,00 54,00 279,00 

12. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ SWIVEL  ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001931 4.000 0,85 3.400,00 816,00 4.216,00 

13. ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΨΑΡΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001932 2.300 0,32 736,00 176,64 912,64 

14. 

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001947 3.900 0,90 3.510,00 842,40 4.352,40 

15. ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000201 85.000 0,006 510,00 122,40 632,40 

16. 
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002520 1.280 0,95 1.216,00 291,84 1.507,84 

17. 
ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 

ΒΡΥΣΑΚΙ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002591 55 2,65 145,75 34,98 180,73 

18. ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002604 190 2,65 503,50 120,84 624,34 

19. ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡ. ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002492 415 1,60 664,00 159,36 823,36 

20. 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡ. ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΙ (ΚΗΡΙΑ ) 
TEMAXIA 1200056128 6 14,85 89,10 21,38 110,48 

21. 

ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DΑΤΕΧ και 

DAMECA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1300009923 4 550,00 2.200,00 528,00 2.728,00 

22. 
ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

DΑΤΕΧ και DAMECA 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1300009789 1 730,00 730,00 175,20 905,20 

23. 

SET ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (διαφόρων 

τύπων ΑΞΟΝΙΚΟΣ SET 

ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200001706 34 96,00 3.264,00 783,36 4.047,36 

24. 
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

80Χ1,80cm περίπου 
TEMAXIA 1200000221 119.000 0,18 21.420,00 5.140,80 26.560,80 

25. 
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ 

40Χ60 cm περίπου 
TEMAXIA 1200000170 140.000 0,058 8.120,00 1.948,80 10.068,80 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 59.998,38 

Φ.Π.Α. 24% 14.399,61 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

74.397,99 



 4 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 26-04-2018, 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

27-04-2018 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00 π.μ. 

    

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓΑΝΑ-ΕΙΔΗ 

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Μ.Χ. 
 

 

SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σετ επισκληριδίου απλό  που να περιλαμβάνει βελόνα επισκληριδίου 

παρακέντησης με ατραυματικό άκρο και καθετήρα από υλικό καλής 

ποιότητας το οποίο να μην τσακίζει κατά την χρήση. Να είναι 

αποστειρωμένο μιας χρήσης. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Βαλβίδες ομιλίας με παροχή οξυγόνου, με φίλτρο, σταθερές στην 

εφαρμογή τους για τραχειοτομή, αποστειρωμένες, μιας χρήσης, σε 

ατομική συσκευασία. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

Βαλβίδες θώρακα τύπου HEIMLICH δύο θαλάμων, αποστειρωμένες, 

μιας χρήσης , μιας κατεύθυνσης. Να είναι διαφανείς και να διαθέτουν 

ελαστικά άκρα σύνδεσης εκατέρωθεν. 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Βαλβίδες ελεγχόμενης αναρρόφησης, αποστειρωμένες μιας χρήσης, να 

έχουν επαρκές μήκος περίπου 10 εκ. με εγκοπές διαφόρων διαμέτρων, 

οπή ελέγχου κενού και άγκιστρο συγκράτησης. Να αποτελούνται από 

κατάλληλο σκληρό υλικό ώστε να μην κάμπτονται και να είναι ευθεία. 

Το υλικό να είναι διαφανές για την παρακολούθηση της χροιάς και του 

χρώματος του αναρροφούμενου υλικού (αίμα, βρογχικές εκκρίσεις, 

κ.α.). Να έχει σε αμφότερες τις άκρες άνοιγμα με διάμετρο 12 έως 18 fr 

ώστε να εφαρμόζει σωστά στους σωλήνες αναρρόφησης που ήδη 

βρίσκονται σε χρήση. 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι μιας χρήσης οι οποίες συνδέονται με μηχάνημα το οποίο θα 

παρέχεται από την εταιρεία ΔΩΡΕΑΝ για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Να είναι 2 στρωμάτων, το στρώμα που εφάπτεται στον ασθενή να είναι 

μαλακής υφής, ενώ το άνω στρώμα να είναι από διαφανές ελαφρύ 

πολυπροπυλένιο. Να κατανέμουν ισομερώς τη θερμότητα σε όλη την 

επιφάνειά τους και να διαθέτουν το μέγιστο δυνατό αριθμό οπών 

παροχής θερμότητας ανά m
2
. Να έχουν μήκος άνω των 210 cm.  
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ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤ. Νο 11 

Χ/Λ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤ. Νο 21 

Χ/Λ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Νο 15 Χ/Λ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Λεπίδες χειρουργικές από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς πλαστική λαβή, 

αποστειρωμένες με γ ακτινοβολία, μιας χρήσης. Διατίθενται 

συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου και προσφέρονται στα μεγέθη: 

11-15-21. 

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Ν
ο 

11, 15, 21 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Η λεπίδα να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με 

εργονομική λαβή από ισχυρό και ανθεκτικό ιατρικό υλικό. Καπάκι 

ασφαλείας που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, 

αποστειρωμένη και μίας χρήσης.  

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 

ΚΑΜΕΡΑΣ 140mmX2500mm 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι από ανθεκτικό υλικό , ικανού μήκους (περίπου 

140mmX2500mm) και να φέρουν αυτοκόλλητη ταινία για απομόνωση-

καθήλωση του λαπαροσκοπίου. Να είναι σε αποστειρωμένη 

συσκευασία. 

ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3 WAY 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Συνδετικά 3 οδών ή τριπλής ροής που τοποθετούνται μεταξύ της 

συσκευής του ορρού & του φλεβοκαθετήρα, για να υπάρχει η 

δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης 3 ορρών ή διαλυμάτων. Να είναι 

αποστειρωμένα, ελεύθερα πυρετογόνων, μιας χρήσης, από υψηλής 

ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με 

ανατομική συσκευασία, σε διαφανή συσκευασία ανά τεμάχιο, να 

διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν ένδειξη 

για τη χρήση σε αρτηρία ή φλέβα, δύο άκρα θηλυκά & ένα αρσενικό, τα 

άκρα να είναι διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή, με 

πώματα στα άκρα, διαφανή, υποαλλεργικά με καλή εφαρμογή. 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ T 7Χ7Χ7 (ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 

Συνδετικά τύπου Τ αναρρόφησης, μιας χρήσης, κατασκευασμένα από 

υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται με οπή 

και πώμα και εγκοπές για καλύτερη προσαρμογή. 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ T ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Συνδετικά τύπου Τ τραχειοστομίας απλά, μιας χρήσης, κατασκευασμένα 

από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό. Να προσφέρονται 

χωρίς πώματα, χωρίς οπές, σε διάφορες διαμέτρους όπως 22 M, 22 F, 

15 M, 15 F καθώς και συνδυασμοί αυτών π.χ. 22 M/15 F-22 M/15 F-22 F.  

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ SWIVEL 15 ΜΜ 

(ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γωνιακά συνδετικά από PVC για βρογχοσκόπηση χωρίς την αποσύνδεση 

του ασθενούς από το κύκλωμα. 

Με ειδικό πώμα με οπή διαμέτρου 5 mm για την εισαγωγή του 

βρογχοσκοπίου χωρίς απώλειες αερισμού. 

Να έχει διαστάσεις 15 mm με 22 mm με εσωτερική σύνδεση 15mm και 

να περιστρέφεται. 

Επαναχρησιμοποιούμενα σε ατομική συσκευασία. 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ ΨΑΡΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Συνδετικά ευθέα ψαράκια. Από ιατρικό ανθεκτικό υλικό. Να 

προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο, μιας 

χρήσης. 

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ειδική αντιμικροβιακή συσκευή ασφαλούς σύνδεσης και προστασίας 

ενδοαγγειακών καθετήρων, ουδέτερης μετατόπισης, παραμονής και 

χρήσης 7 ημερών ή 600 συνδέσεων, Luer-Lock άκρου, που δεν απαιτεί 

χρήση βελόνας. 
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ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι πλαστικά, διαφανή και ογκομετρημένα, με αρίθμηση μέχρι 25 

ml χωρίς πώμα. Μιας χρήσης. 

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι: 

Α1) Να είναι κλειστοί.  

Να είναι αυτοκόλλητοι, διαφανείς ή αδιαφανείς.  

Να διαθέτουν φίλτρο αερίων – συγκράτησης οσμών. 

Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη, να προσκολλάται ασφαλώς 

στο δέρμα, να μην είναι ερεθιστική και να έχει διάφορες διαστάσεις 

ανοίγματος. 

Να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα.  

Α2) Αυτοκόλλητοι σάκοι κλειστοί κοβόμενοι με κολλητική επιφάνεια 

σχήματος οβάλ, με κολλητικό διπλής δράσης και εγκοπές για 

μεγαλύτερη ευκαμψία. 

Να διαθέτουν φίλτρο αερίων – συγκράτησης οσμών. 

Να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα. 

Να είναι διαφανείς ή αδιαφανείς.  

Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ποιότητας ISO και να 

φέρουν ένδειξη CE MARK.  

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σάκοι μετεγχειρητικής κολοστομίας με βρυσάκι. Να είναι διαφανείς και 

αυτοκόλλητοι με δερμοπροστατευτική κολλητική επιφάνεια.  

Να έχουν μέγεθος ανοίγματος κοπτόμενο, τουλάχιστον δέκα 

εκατοστών. Να έχουν παράθυρο επιθεώρησης του στομίου. 

Να έχουν έξοδο αδειάσματος, που να μπορεί να συνδεθεί με 

οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη.  

ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη, να προσκολλάται ασφαλώς 

στο δέρμα, να μην είναι ερεθιστική και να έχει διάφορες διαστάσεις 

ανοίγματος. Να είναι διαφανείς. Να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα.  

Να φέρουν εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα, όπου να προσαρμόζεται 

οποιοσδήποτε ουροσυλλέκτης. 

Να μην επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ούρων, να διαθέτουν 

βαλβίδα αντεπιστροφής.  

α) με κανάλια κατανομής ούρων  

β) χωρίς κανάλια κατανομής ούρων 

ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Οδηγός ενδοτραχειακών σωλήνων ελεύθερος από latex, 

αποστειρωμένος μιας χρήσης σε ατομική συσκευασία. Να είναι από 

εύκαμπτο και εύπλαστο εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου με πλήρη 

επικάλυψη από θερμοευαίσθητο PVC, με επιφάνεια ειδικά 

επεξεργασμένη και λιπασμένη ώστε να μειώνονται οι τριβές και να 

επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση διαμέσου του ενδοτραχειακού 

σωλήνα. Η πλαστική επικάλυψη να εκτείνεται πέρα από το άκρο του 

μεταλλικού πυρήνα ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο τραυματισμού 

της τραχείας κατά τη διασωλήνωση. Να υπάρχουν ανάλογα μεγέθη, 

κατάλληλα για χρήση με όλους τους ενδοτραχειακούς σωλήνες. 

ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

ΜΕΓΑΛΟΙ (ΚΗΡΙΑ ) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Κήρια-οδηγοί για δύσκολες διασωληνώσεις, εξαιρετικής ποιότητας. Να 

είναι ιδανικοί για περιπτώσεις δύσκολων διασωληνώσεων, 

προσφέροντας ταυτόχρονα κατάλληλη ευκαμψία και ευκολία στη 

διασωλήνωση. Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, διαθέτουν ειδική 

ενίσχυση κατά μήκος του οδηγού. Φέρουν  γ ωνιώδες ή ευθύ άκρο και 

διαγράμμιση ανά εκατοστό. Προϊόν επαναχρησιμοποιούμενο 

(πολλαπλών χρήσεων). 

μήκος 600 mm - διάμετρος 3,3 mm. 

μήκος 800 mm - διάμετρος 3,3 mm. 

μήκος 600 mm - διάμετρος 5,0 mm.  

μήκος 800 mm - διάμετρος 5,0 mm. 

ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DATEX KAI DAMECA 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

TEMAXIA 

α. Κάνιστρα νατρασβέστου για αναπνευστήρα που να προσαρμόζονται 

σε αναπνευστήρα DATEX. Να είναι πολλαπλών χρήσεων. 

β. Κάνιστρα νατρασβέστου για αναπνευστήρα που να προσαρμόζονται 

σε αναπνευστήρα DAMECA. Να είναι πολλαπλών χρήσεων. 
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ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ 

DATEX KAI DAMECA 
TEMAXIA 

Φυσούνες αναπνευστήρων που να προσαρμόζονται σε αναπνευστήρες 

DATEX και DAMECA. 

 

SET ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (διαφόρων 

τύπων ΑΞΟΝΙΚΟΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. SET ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1) ΒΕΛΟΝΑ 21 G CHIBA. 

2) ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0.018" ΚΑΙ 0.035". 

3) ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.  

4) ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 8 F, 10 F KAI 12 F 

5) ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ TYΠΟΥ PIGTAIL ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ. 

6) Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΗ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. 

7) ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 8 F, 10 F KAI 12 F.  

2. SET ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ Ο καθετήρας να είναι 

κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από πολυουρεθάνη. Υδρόφιλος.Να 

επιτυγχάνεται ελάχιστος συντελεστής τριβής. Να είναι ανθεκτικός στην 

στρέβλωση.Να επιτυγχάνεται άριστη σταθερότητα. Να μειώνεται σημαντικά 

η πιθανότητα απόφραξης. Να είναι βιοσυμβατός. Να παρέχει ελαστική 

μνήμη στο άκρο του. Το άκρο του καθετήρα να είναι τύπου PIG TAIL 2 cm με 

ευρείς ελλειψοειδείς οπές. Να διαθέτει σύστημα ασφάλισης (κλειδώματος) 

στον άξονα του καθετήρα. Ο σχεδιασμός του εσωτερικού αυλού να 

επιτρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερη δύναμη κατά τη διάρκεια της 

εισαγωγής αποφεύγοντας την στρέβλωση του καθετήρα, καθιστώντας 

δυνατή την ευκολότερη απόσυρση του καθετήρα.Το εγγύς άκρο του άξονα 

του καθετήρα να απολήγει σε κωνικό Luer Lock. Να περιλαμβάνει λαβή – 

κάνουλα με αμβλύ άκρο καθώς επίσης και πυραμιδοειδή στυλεό. Να 

διαθέτει ευέλικτη κάνουλα με επιπωματισμό. Να διατίθεται σε διαμέτρους 

8 – 10 – 12 – 14 F και μήκος 500 mm 

3. ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ 

α) set παροχέτευσης συλλογών HUISMAN με καθετήρα TROCAR μονού 

αυλού χωρίς σχοινάκι. Ο καθετήρας να είναι από πολυουρεθάνη Pigtail. Να 

είναι υδρόφιλος, ακτινοσκιερός και με σύστημα ασφάλισης. Να διαθέτει 

μεγάλες οπές για μέγιστη παροχέτευση. Να διατίθεται στα μεγέθη 6 F -8 F -

10 F -12 F και μήκη 200 – 250 – 300 mm. 

β) HS GENERAL PURPOSE MP (ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ) Ο καθετήρας να 

είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από πολυουρεθάνη. Υδρόφιλος. Να 

επιτυγχάνεται ελάχιστος συντελεστής τριβής. Να είναι ανθεκτικός στην 

στρέβλωση. Να επιτυγχάνεται άριστη σταθερότητα. Να είναι βιοσυμβατός. 

Να παρέχει ελαστική μνήμη στο άκρο του. Το άκρο του καθετήρα να είναι 

τύπου PIG TAIL 2 cm με ευρείς πλάγιες οπές. Να διαθέτει σύστημα 

ασφάλισης (κλειδώματος) στον άξονα του καθετήρα. Ο σχεδιασμός του 

εσωτερικού αυλού να επιτρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερη δύναμη 

κατά τη διάρκεια της εισαγωγής αποφεύγοντας την στρέβλωση του 

καθετήρα, καθιστώντας δυνατή την ευκολότερη απόσυρση του καθετήρα. 

Το εγγύς άκρο του άξονα του καθετήρα να απολήγει σε κωνικό Luer Lock. 

Να περιλαμβάνει λαβή – κάνουλα με αμβλύ άκρο, καθώς επίσης και 

πυραμιδοειδή στυλεό. Να διαθέτει ευέλικτη κάνουλα με επιπωματισμό. Να 

διατίθεται σε διαμέτρους 6 – 16 F και μήκη 200 – 250 – 300 mm. 

γ) HS GENERAL PURPOSE STRAIGHT (ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΥΘΥΣ) Ο καθετήρας να 

είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από πολυουρεθάνη. Υδρόφιλος. Να 

επιτυγχάνεται ελάχιστος συντελεστής τριβής. Να είναι ανθεκτικός στην 

στρέβλωση. Να επιτυγχάνεται άριστη σταθερότητα. Να μειώνεται 

σημαντικά η πιθανότητα απόφραξης. Να είναι βιοσυμβατός. Να παρέχει 

ελαστική μνήμη στο άκρο του. Το άκρο του καθετήρα να είναι ευθύ με 

ευρείς πλάγιες οπές. Να διαθέτει σύστημα ασφάλισης (κλειδώματος) στον 

άξονα του καθετήρα. Ο σχεδιασμός του εσωτερικού αυλού να επιτρέπει να 

εφαρμόσουμε περισσότερη δύναμη κατά τη διάρκεια της εισαγωγής 

αποφεύγοντας την στρέβλωση του καθετήρα, καθιστώντας δυνατή την 

ευκολότερη απόσυρση του καθετήρα. Το εγγύς άκρο του άξονα του 

καθετήρα να απολήγει σε κωνικό Luer Lock. Να περιλαμβάνει λαβή – 

κάνουλα με αμβλύ άκρο, καθώς επίσης και πυραμιδοειδή στυλεό. Να 

διαθέτει ευέλικτη κάνουλα με επιπωματισμό. Να διατίθεται σε διαμέτρους 

6 –16 F και μήκη 200– 250 mm 
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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 αριθμός της Διακήρυξης  

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

προσφορών 

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 

δ) Διπλού αυλού τύπου PIGTAIL και να διατίθεται σε μεγέθη 10 F- 12 F KAI 

14 F. 

ε)Παροχέτευση υπεζωκοτικών συλλογών και αποστημάτων πνεύμονα. Το 

σετ να περιλαμβάνει: Βελόνη εισαγωγής. Καθετήρα (που μπορεί να 

παραμείνει στην κοιλότητα σε προστατευτικό μανίκι για άσηπτη τεχνική, 

προωθούμενο μέσω βελόνας).3 WAY STOP-COCK. Συνδετικό αναρρόφησης. 

Να διατίθεται σε διαμέτρους 8 F – 10 F 

στ) Set παρακέντησης επείγουσας παροχέτευσης θώρακος. Το σετ να 

περιλαμβάνει: Βελόνη εισαγωγής 14G με στυλεό. Καθετήρα από 

προπυλένιο. 3 WAY STOP-COCK. Συνδετικό σωλήνα. Σάκο συλλογής. 50 ml 

σύριγγα.  

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

80 Χ1,80 CM ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Η εξωτερική επιφάνεια του υποσέντονου να είναι από πλαστικό 

υποαλλεργικό. Το εξωτερικό υλικό της ενισχυμένης επιφάνειας να είναι 

ανθεκτικό, απορροφητικό, υποαλλεργικό, ομοιόμορφα κατανεμημένο για 

να μην κόβεται με τη χρήση και να φέρει επίστρωση στην εσωτερική 

επιφάνειά του (που θα εφάπτεται με το σώμα του ασθενούς) από υλικό 

τέτοιο ώστε να μην υγραίνεται και να συγκρατεί την εσωτερική επίστρωση. 

Στο μέσον να φέρουν ενισχυμένη επιφάνεια. 

Να έχουν την έγκριση του ΕΟΦ όπως απαιτεί η Νομοθεσία και να φέρουν 

σήμανση CE. 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ 

40 Χ 60CM ΠΕΡΙΠΟΥ 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Η εξωτερική επιφάνεια του υποσέντονου να είναι από πλαστικό 

υποαλλεργικό. Το εξωτερικό υλικό της ενισχυμένης επιφάνειας να είναι 

ανθεκτικό, απορροφητικό, υποαλλεργικό, oμοιόμορφα κατανεμημένο για 

να μην κόβεται με τη χρήση και να φέρει επίστρωση στην εσωτερική 

επιφάνειά του (που θα εφάπτεται με το σώμα του ασθενούς) από υλικό 

τέτοιο ώστε να μην υγραίνεται και να συγκρατεί την εσωτερική επίστρωση. 

Στο μέσον να φέρουν ενισχυμένη επιφάνεια. Να έχουν την έγκριση του ΕΟΦ 

όπως απαιτεί η Νομοθεσία και να φέρουν σήμανση CE. 
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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. 

«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, 

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 
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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 ΦΠΑ. 

• Συνολικό κόστος με ΦΠΑ. 

Η παραπάνω τιμή θα ισχύει για παράδοση των ειδών μέχρι τις αποθήκες του 

Νοσοκομείου. 

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

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 

κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με το άρθρο 97, 

παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 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. 
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• Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί 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 άρθρ. 88 του Ν. 

4412/2016. 

• 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 οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιμών 

της ΕΠΥ (αν υπάρχουν). 

• 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. 
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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 ΦΠΑ., 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 στους δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του 

Νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς τον χρόνο αυτόν για δύο (2) ακόμα μήνες 

ύστερα από έγγραφη ανακοίνωση. 

Παράταση πέραν των δύο (2) μηνών και πάντως όχι πλέον των δώδεκα (12) μηνών, 

προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου και την απόφαση του φορέα. Ως 

αποδοχή της δεκάμηνης παράτασης εννοείται εν προκειμένω και η μη ρητή απάντηση 

του προμηθευτή εντός ευλόγου χρόνου, μη υπερβαίνοντας τις δέκα (10) ημέρες, από τη 

σχετική έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής ή εκ μέρους του προμηθευτή 

εκτέλεση οιασδήποτε παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής μετά την παρέλευση της 

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

της σχετικής σύμβασης εντός είκοσι (20) 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 τουλάχιστον 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 της 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. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα θα 

γίνεται στο Νοσοκομείο σε διάρκεια ενός (1) έτους τμηματικά από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, μετά από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, η οποία θα 

διεκπεραιώνεται εντός 24ώρου από την επίδοσή της, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή σε χώρο που θα 

υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

13. Η πληρωμή θα γίνεται 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 
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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 ΦΠΑ. 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 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 



 15 

 

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: [Ε. ΚΟΣΙΑΔΟΥ] 

- Τηλέφωνο: [210-7770700] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom1@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): 

[«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ – ΕΙΔΗ 

ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Μ.Χ.)» ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. 2011 - C.P.V. 33140000-3] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- 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 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [……] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ΄ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[   ] Ναι [   ] Όχι [   ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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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. 

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

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

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

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

  

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 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[   ]Ναι [   ]Όχι 

 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

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

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

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

viii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει 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  



 22 

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

: 

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

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

[   ] Ναι [   ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι 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

 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[   ] Ναι [   ] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

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): [……][……][……] 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

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

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[   ] Ναι [   ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν:  

[..........……] 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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 συμφερόντων
xxix

, 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 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[   ] 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: 

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 
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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;  
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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): [……] 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

iii 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. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii 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.” 

viii 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. 

ix 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). 

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

“διαφθορά”. 

xi 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 
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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). 

xii 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”. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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". 

xvi 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 ). 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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). 

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

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

λήφθηκαν. 
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xxii 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). 

xxiii 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. 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014. 

xxxiii 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. 


