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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 

ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 

 

 

                                                                                                                 Αθήνα: 04-04-2018 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 8479 

 

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: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ/ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ-

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ), 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 € 74.398,81 

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. 

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

(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
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11. Την υπ΄ αριθμ. 10/16-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΛ8469069-ΛΛΝ) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «Ιατρικών Αναλώσιμων (Υγειονομικό Υλικό Διάφορα: 

Σωλήνες Παροχέτευσης/Αναρρόφησης – Κυκλώματα Αναπνευστήρων)»  

12.  Την 823/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΕΦΩ469069-9ΨΓ). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη χορηγητή 

προμήθειας «Ιατρικών Αναλώσιμων (Υγειονομικό Υλικό Διάφορο: Σωλήνες 

Παροχέτευσης/Αναρρόφησης-Κυκλώματα Αναπνευστήρων)» 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 € 74.398,81 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1311). 

Αναλυτικά: 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ (SAP) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡ/ΣΗΣ – 

ΑΝΑΡΡ/ΣΗΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

       

1. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ AEROSOL ΜΕΤΡΑ 1200000123 34 0,488 16,59 3,98 20,57 

2. 
ΛΑΣΤΙΧΟ LATEX διαστ. 

7Χ1.5Χ10 mm 
ΜΕΤΡΑ 1200061101 46 1,30 59,80 14,35 74,15 

 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 
       

1. 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

OSIRIS TAEMA 3 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200063181 60 35 2.100,00 504,00 2.604,00 

2. 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

DRAGGER 
TEMAXIA 1300005270 7 19 133,00 31,92 164,92 

3. 
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

PARAPAC 
TEMAXIA 1200003413 14 20 280,00 67,20 347,20 

4. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ PLV TEMAXIA 1200056686 90 23,50 2.115,00 507,60 2.622,60 

5. ΑΛΟΙΦΗ ΗΚΓ ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002422 130 0,80 104,00 24,96 128,96 

6α. ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜED ΖΕΥΓΗ 1200000033 85 3,60 306,00 73,44 379,44 

6β. ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ SMALL ΖΕΥΓΗ 1200000185 20 3,60 72,00 17,28 89,28 

6γ. ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE ΖΕΥΓΗ 1200000160 155 3,60 558,00 133,92 691,92 

6δ. ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ XL ΖΕΥΓΗ 1200000186 80 3,60 288,00 69,12 357,12 

6ε. ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ XXL ΖΕΥΓΗ 1200000187 7 3,6 25,20 6,05 31,25 

7. ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 

ΒΡΟΓΧ/ΠΙΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΓΑΛΕΣ) 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1300014981 3 2,00 6,00 1,44 7,44 
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8. 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΥΤ/ΚΗΣ 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002560 780 11,50 8.970,00 2.152,80 11.122,80 

9. ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ AIDS  ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000237 130 6,50 845,00 202,80 1.047,80 

10. 
ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΙΑΤΡΗΤΑ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 lt 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000166 5.700 0,45 2.565,00 615,60 3.180,60 

11. 

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 

ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟΥ 

28mmX30mmX68mm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000173 12.000 0,135 1.620,00 388,80 2.008,80 

12. 
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 

Μ 42,5Χ8,5Χ2 cm 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1300008101 20 1,04 20,80 4,99 25,79 

13. 
ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 

L 48Χ10Χ2 cm 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1300008102 3 1,30 3,90 0,94 4,84 

14. 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
TEMAXIA 1200000253 12.000 0,44 5.280,00 1.267,20 6.547,20 

15α. 
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜ. 

ΣΥΜΠ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Ν
ο
 L 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200044406 2 38 76,00 18,24 94,24 

15β. 
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜ. 

ΣΥΜΠ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Ν
ο
 Μ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200044410 4 38 152,00 36,48 188,48 

15γ. 
ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜ. 

ΣΥΜΠ. ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Ν
ο
 S 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200056514 2 38 76,00 18,24 94,24 

16. 
ΤΑΜΠΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΡΙΝΟΣ 

4,5 CM 
TEMAXIA 1200002533 20 5,00 100,00 24,00 124,00 

17. ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ 10 CM TEMAXIA 1200054753 135 5,70 769,50 184,68 954,18 

18. ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ 8 CM TEMAXIA 1200002555 200 4,20 840,00 201,60 1.041,60 

19. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΡΩΝ 60 cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002501 1.200 0,15 180,00 43,20 223,20 

20. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΟΡΡΩΝ ΜΕ ΚΥΤ/ΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200055988 4.050 0,35 1.417,50 340,20 1.757,70 

21. 
ΠΤΥΕΛΙΣΤΡΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. 60 ML 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000439 32.000 0,091 2.912,00 698,88 3.610,88 

22. 
ΠΤΥΕΛΙΣΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ.Χ. 

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000200 13.500 0,078 1.053,00 252,72 1.305,72 

23. ΠΩΜΑΤΑ LEVIN ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002498 1.900 0,90 1.710,00 410,40 2.120,40 

24 
ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
TEMAXIA 1200002497 81.000 0,014 1.134,00 272,16 1.406,16 

25. 
ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΧΑΡΤΙΝΕΣ 
TEMAXIA 1200000256 11.800 0,44 5.192,00 1.246,08 6.438,08 

26. ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1200044427 2.350 0,12 282,00 67,68 349,68 
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27. ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 75X100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000097 1.000 3,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

28. ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000217 25.000 0,0112 280,00 67,20 347,20 

29. 
ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000158 540 1,80 972,00 233,28 1.205,28 

30. 

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 3ωρης 

ΕΠΩΑΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200063326 270 6,00 1.620,00 388,80 2.008,80 

31. 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ 

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200002441 780 0,33 257,40 61,78 319,18 

32α. 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦ. 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200061255 2 17,00 34,00 8,16 42,16 

32β. 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦ. 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000106 2 17,00 34,00 8,16 42,16 

32γ. 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦ. 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000107 2 17,00 34,00 8,16 42,16 

32δ. 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦ. 

ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000108 2 17,00 34,00 8,16 42,16 

33. 

Οil spray aesculap division 

sterilit JG 600 για το λαδωμα 

χειρουργικων εργαλειων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1300010434 7 7,00 49,00 11,76 60,76 

34. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΙΕΤΑ 100Χ100 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000053 7 8,75 61,25 14,70 75,95 

35. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΙΕΤΑ 100Χ150 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000054 20 13,70 274,00 65,76 339,76 

36. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΙΕΤΑ 100Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000055 7 18,30 128,10 30,74 158,84 

37. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ100 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000046 4 9,80 39,20 9,41 48,61 

38. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ150 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000047 16 18,10 289,60 69,50 359,10 

39. 
Ρ0ΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000048 18 24,00 432,00 103,68 535,68 

40. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ250 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000049 5 26,90 134,50 32,28 166,78 

41. 
Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ300 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000050 5 32,00 160,00 38,40 198,40 

42. 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

300Χ500mm DUST COVER 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000259 1.000 0,28 280,00 67,20 347,20 

43. 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

600Χ750mm DUST COVER 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000262 340 0,79 268,60 64,46 333,06 
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44. 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 3/4 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΤΩΝ 50 

ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000112 810 1,50 1.215,00 291,60 1.506,60 

45. 
ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200056841 380 1,35 513,00 123,12 636,12 

46. 
ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ 1,20Χ1,20 ΦΥΛΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200058881 4.250 0,35 1.487,50 357,00 1.844,50 

47. 
ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ 50Χ50 ΦΥΛΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000093 46.000 0,065 2.990,00 717,60 3.707,60 

48. 
ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ 75Χ75 ΦΥΛΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000094 27.000 0,13 3.510,00 842,40 4.352,40 

49. 

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 19MMX50 

Μέτρα 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1200000099 780 0,82 639,60 153,50 793,10 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 59.999,04 

Φ.Π.Α. 24% 14.399,77 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 74.398,81 

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ. Ν. Ν Θ. Α. 

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Κτήριο Διοίκησης 

Αίθουσα Δ.Σ. 

26-04-2018 ΠΕΜΠΤΗ 11.00 π.μ. 

Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις 25-04-2018 

ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 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. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΦΟΡΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡ/ΣΕΩΣ – 

ΑΝΑΡΡ/ΣΕΩΣ ΝΟΣΟΚ. 
  

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ AEROSOL ΜΕΤΡΑ 

Κατασκευασμένοι από διαφανές PVC, με μεγάλη αντοχή και 

μικρό βάρος . Με εσωτερική λεία επιφάνεια για να μην 

κρατάει υδρατμούς. Με μαλακά συνδετικά για να 

εφαρμόζει σε όλα τα μηχανήματα. Μιας χρήσης. 

Λάστιχο LATEX διαστ 

7Χ1.5Χ10mm 
ΜΕΤΡΑ 

Nα είναι ελαστικός σωλήνας από καουτσούκ που να μην 

τσακίζει πριν και μετά την αποστείρωση. Το πάχος του να 

είναι τέτοιο που να μην προσκολλάται στα τοιχώματα κατά 

την χρήση του. Να αποστειρώνεται στους 134 βαθμούς 

Κελσίου στον ατμό χωρίς να καταστρέφεται και να χάνει την 

ελαστικότητα του. Να είναι απαλλαγμένο από τοξικές 

ουσίες. Να φέρει σήμανση CE. 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 
 

 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

OSIRIS TAEMA 3 
TEMAXIA 

• Το κύκλωμα να περιέχει: Ένα (1) κρικοειδή σωλήνα με 

λεία εσωτερική επιφάνεια μήκους >140 cm. 

Μία (1) βαλβίδα εκτόνωσης. 

Τρία (3) σωληνάκια μέτρησης αερίων. Να είναι 

αποστειρωμένα. Να είναι σε ατομική συσκευασία. 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

DRAGGER 
TEMAXIA 

• Tο κύκλωμα να περιέχει:  

Ένα (1) διαφανή κρικοειδή σωλήνα με λεία εσωτερική 

επιφάνεια μήκους 160 cm 

Μία (1) βαλβίδα εκτόνωσης. Να είναι αποστειρωμένα. Να 

είναι σε ατομική συσκευασία. 

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

PARAPAC 
TEMAXIA 

Να παρέχεται σε set που να περιλαμβάνει ένα (1) διαφανή 

κρικοειδή σωλήνα με λεία εσωτερική επιφάνεια μήκους ≥ 

160 cm. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ PLV TEMAXIA 
Ρυθμιζόμενη βαλβίδα PEEP 5-20 cm Η2Ο διατομής 30 mm, 

για αναπνευστήρα PLV. 

ΑΛΟΙΦΗ ΗΚΓ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Αλοιφή καθαρισμού δέρματος με καλή αγωγιμότητα, 

υποαλλεργική, υδατοδιαλυτή σε πλαστικά φιαλίδια από 

100-300 ml περίπου. 

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ No 

M-S L-XL-XXL 
ΖΕΥΓΗ 

Κάλτσα κυλινδρικά πλεγμένη χωρίς ραφή.  Η κάλτσα να 

είναι μονοελαστική με συμπίεση έκτασης κατά μία μόνο 

κατεύθυνση, σχεδιασμένη έτσι ώστε η πίεση να μειώνεται 

συνεχόμενα στο πόδι και στις φλέβες του ποδιού. Να φέρει 

μια ενσωματωμένη επίπεδη ταινία - καλτσοδέτα για να 

συγκρατεί την κάλτσα στο μηρό, επιτρέποντας συγχρόνως 

χωρίς καμία πίεση, ελεύθερη κυκλοφορία του αίματος. Να 

μην γλιστρά, ούτε από λιπαρότητα του δέρματος, ούτε από 

ιδρώτα. Συσκευασμένα ανά ζεύγος. 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ 

ΒΡΟΓΧ/ΠΙΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ-

ΜΕΓΑΛΕΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι πολλαπλών χρήσεων, συμβατές με κανάλια 

βιοψίας 2.0 mm, με ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας, 

συμβατές με όργανα ενδοσκοπικού υπερήχου, το τελικό 

άκρο τους να είναι υψηλής ελαστικότητας και να δύνανται 

να κλιβανίζονται στους 134 βαθμούς Κελσίου. 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΥΤ/ΚΗΣ 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι κατάλληλες για λήψη κυτταρολογικού δείγματος 

μέσω βρογχοσκοπίου χωρίς αιχμηρό άκρο που να 

τραυματίζει τον βλεννογόνο. Να διαθέτουν ανθεκτικές ίνες 

για τη σωστή λήψη του κυτταρολογικού δείγματος. Να είναι 

συμβατές με κάθε βρογχοσκόπιο που διαθέτει κανάλι 

βιοψίας τουλάχιστον 2.0 mm. 

ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ AIDS TEMAXIA 

Γυαλιά για AIDS, αντιθαμβωτικά, να είναι κατασκευασμένα 

από ανθεκτικό υλικό για να μην χαράσσουν εύκολα και 

δυσχεραίνουν το έργο του χρήστη. Να καλύπτουν μεγάλη 
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επιφάνεια (από τα φρύδια μέχρι τα πλαϊνά του προσώπου) 

για αποφυγή εισόδου μολυσματικού παράγοντα σε 

περίπτωση ατυχήματος. Να είναι δυνατή η προσαρμογή 

τους πάνω από πιθανά βοηθητικά γυαλιά του χρήστη. 

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ  TEMAXIA 

Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ιατρικό υλικό, για 

να μην χαράσσουν εύκολα και δυσχεραίνουν το έργο του 

χρήστη. Να καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια (από τα φρύδια 

μέχρι τα πλαϊνά του προσώπου) για αποφυγή εισόδου 

μολυσματικού παράγοντα σε περίπτωση ατυχήματος. Να 

είναι δυνατή η προσαρμογή τους πάνω από πιθανά 

βοηθητικά γυαλιά του χρήστη. 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΙΑΤΡΗΤΑ 

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 lt 
TEMAXIA 

Από ειδικό σκληρό πλαστικό, αδιάτρητα, να επιτρέπουν την 

ακίνδυνη απομάκρυνση της βελόνας από τη σύριγγα με 

ειδικές εγκοπές, να φέρουν πώμα ασφαλείας κλεισίματος, 

να είναι απλά στη χρήση, να φέρουν την ένδειξη CE, να 

κλείνουν ερμητικά.  

ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ 

28 mmΧ30 mmΧ68 mm 

TEMAXIA 

Χάρτινα βιταλογράφου 28 mmΧ30 mmΧ68 mm. Μιας 

χρήσης. Να ταιριάζει σε όλα τα σπιρόμετρα και ριχόμετρα. 

Να μην [μεταβάλλεται] μεταμορφώνεται. Να μην 

αλλοιώνεται κατά τον εμποτισμό με τον σίελο. 

ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 

L 48Χ10Χ2 cm 
TEMAXIA 

ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 

S 34X7,5 cm 
TEMAXIA 

ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ 

Μ 42,5Χ8,5 cm 
TEMAXIA 

Κατασκευή από ελαστικό ημίσκληρο υλικό. Επένδυση από 

σωληνοειδές ελαστικό πλεκτό υλικό. Όλα τα υλικά του είναι 

αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά, μη τοξικά. 

Είναι συμβατό με την ακτινολογική εξέταση. Κλείσιμο με 

αυτοκόλλητο (VELCRO). Μπορεί να πλυθεί. 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ 

ΧΑΡΤΙΝΑ 
TEMAXIA 

Ουροδοχείο ανδρών χάρτινο, στρογγυλό, μιας χρήσεως, 

κατασκευασμένο από 100 % ανακυκλωμένο χαρτί, πλήρως 

βιοδιασπώμενο, έχει μαλακό άνοιγμα, με μέγιστη 

χωρητικότητα 900 ml 

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
TEMAXIA 

Σακουλάκια μεταφοράς εργαστηριακών δειγμάτων με το 

σήμα του βιολογικού κινδύνου και με ειδική θήκη για το 

παραπεμπτικό ιατρικό σημείωμα. Με εύκολο σύστημα 

αεροστεγής ασφάλισης του περιεχομένου και διαστάσεων 

10cm*6cm και 19cm*17cm περίπου. 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜ. 

ΣΥΜΠ. ΚΝΗΜΗΣ - ΜΗΡΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (S, M, 

L) 

TEMAXIA 

Περισκελίδες για σύστημα σταδιακής συμπίεσης και 

αποσυμπίεσης. Κάθε περισκελίδα να αποτελείται από τρεις 

θαλάμους. Το υλικό κατασκευής τους να μην περιέχει latex. 

Να έχουν δυνατότητα ψύξης για άνεση του ασθενή. Να 

διατίθενται σε ζεύγη. Να διατίθενται σε ένα μέγεθος 

γονάτου και σε τρία μεγέθη μηρού. 

ΤΑΜΠΟΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 

ΡΙΝΟΣ 4,5 cm 
TEMAXIA 

ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ 10 cm TEMAXIA 

ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΟΣ 8 cm TEMAXIA 

Ειδικοί σπόγγοι επιπωματισμού ρινός κατασκευασμένοι 

από βιολογικό βιοσυμβατό συνθετικό υλικό, ώστε να είναι 

ανεκτά και εύχρηστα. Η δομή τους να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζουν κατακράτηση μεγάλης ποσότητας υγρών. Να 

διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα διόγκωσης και 

απορρόφησης υγρών ενώ παράλληλα να διαθέτουν 

σχοινάκι για την εύκολη αφαίρεσή τους. Επιπλέον να 

κόβονται στο επιθυμητό σχήμα χωρίς να κολλούν και να 

αφήνουν υπολείμματα στο χειρουργικό πεδίο και να μην 

προκαλούν το σύνδρομο του τοξικού σοκ και ερεθισμούς. 

Χρήση για πρόσθιες όσο και οπίσθιες ρινορραγίες με ή 

χωρίς αεραγωγό. 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 60 cm TEMAXIA 
Να είναι αποστειρωμένες, να είναι τύπου LUER LOCK, 

αρσενικό-θηλυκό στα άκρα, συσκευασμένα ανά τεμάχιο. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΟΡΩΝ (ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ) 

TEMAXIA 

Αυτοκόλλητα καλύμματα αλουμινίου για την κάλυψη ορών, 

μετά την διάλυση με κυτταροστατικά φάρμακα. Περίπου 

1000 τεμάχια ανά ρολό.  

ΠΤΥΕΛΙΣΤΡΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  
TEMAXIA 

Κύπελλα πλαστικά των 60 ml με καπάκι και διαβάθμιση ανά 

20 ml, με αεροστεγές κλείσιμο, αποστειρωμένα. 

ΠΤΥΕΛΙΣΤΡΕΣ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
TEMAXIA 

Κύπελλα πλαστικά των 60 ml με καπάκι και διαβάθμιση ανά 

20 ml, με αεροστεγές κλείσιμο, μη αποστειρωμένα. 
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ΠΩΜΑΤΑ LEVIN  TEMAXIA 
Πλαστικά κωνικά αποστειρωμένα για διαφόρους τύπους 

καθετήρων Levin, προσφερόμενα σε ατομική συσκευασία. 

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
TEMAXIA 

Πώματα για φλεβοκαθετήρες, διπλού συνδυασμού (male-

female), βιδωτά, μιας χρήσης. Τα πώματα να είναι 

ασφαλείας, να διαθέτουν περιφερικές ραβδώσεις, 

συνδετικό Luer/Luer-Lock και να είναι αποστειρωμένα σε 

ατομική συσκευασία ανά τεμάχιο.  

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 

ΧΑΡΤΙΝΕΣ 
TEMAXIA 

Σκωραμίδες με κλίση, τύπου Flat ή οβάλ, χάρτινες, μιας 

χρήσεως, κατασκευασμένες αποκλειστικά από 100% 

ανακυκλωμένο χαρτί, υδατοδιαλυτή και πλήρως 

βιοδιασπώμενη. Διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές 

υγρών από τη χρήση τους, χωρητικότητας άνω των 1,3 

λίτρων. 

ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ TEMAXIA 

Πλαστικά στηρίγματα ουροσυλλεκτών από στιβαρό και 

σκληρό πλαστικό ιατρικού τύπου PVC. Να διαθέτουν 

τέσσερις υποδοχές (δύο δεξιά και δύο αριστερά) 

προκειμένου να εφαρμόζονται όλων των τύπων οι 

ουροσυλλέκτες. Στο επάνω μέρος του στηρίγματος να 

υπάρχουν δύο κρεμαστράκια σε σχεδόν κυκλικό σχήμα, 

σχετικά εύκαμπτα αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανθεκτικά 

προκειμένου να προσαρμοσθεί το στήριγμα σε κάθε 

κρεβάτι σίγουρα και με ασφάλεια. Στο κέντρο ακριβώς του 

στηρίγματος να υπάρχει ειδική υποδοχή τοποθέτησης και 

συγκράτησης του σωλήνα του ουροσυλλέκτη προκειμένου 

να μην τσακίζει. 

ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
TEMAXIA 

Βρόγχος πολυποδεκτομής περιστρεφόμενος κατά 360 

μοίρες με δυνατότητα επιλογής πλεκτού ή μονόκλωνου 

σύρματος, σε διάφορα σχήματα με βρόγχο 15-25-35 mm, 

με καθετήρα 2.3 mm και μήκος μεγαλύτερο των 220 cm. 

ΧΑΡΤΟΣΕΝΔΟΝΟ ΡΟΛΟ 

75Χ100 
ΡΟΛΑ 

Χαρτοσέντονο από πολύ καλής ποιότητας αδιάβροχο/ 

πλαστικοποιημένο χαρτί, ανθεκτικό και μαλακό. Δύο 

στρωμάτων, απορροφητικό από τη μια και αδιάβροχο από 

την άλλη. Διαθέτει τέλεια απορροφητικότητα και ραφές 

ανά 40 cm περίπου για γρήγορο και ομοιόμορφο τεμαχισμό 

των φύλλων, εύκολη χρήση και οικονομία στην 

κατανάλωσή του. 

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σπάτουλες ξύλινες μιας χρήσεως, 15-17 cm περίπου μήκος, 

με λεία και χωρίς ακίδες επιφάνεια, αποστειρωμένες, ανά 

μία σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να περιέχουν σπόρια βακτηριδίων Bacillus 

steatothermophilus με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε 

μορφή αμπούλας. Να δίνουν οπτικό αποτέλεσμα σε 24 

ώρες. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπου να 

αναφέρονται ο πληθυσμός των σπόρων, η τιμή D, ο χρόνος 

θανάτωσης και επιβίωσης ,στους 121
ο
C & 134

ο
C καθώς και 

η ημερομηνία λήξης. Πιστοποιητικό ότι ακολουθεί την 

Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. 

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 

3ΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ 

ΚΥΤ 

Να περιέχουν σπόρια βακτηριδίων Bacillus 

steatothermophilus με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε 

μορφή αμπούλας. Δυνατότητα ταχείας ανίχνευσης της 

ενζυματικής αποσύνθεσης του βακίλου με υπεριώδη 

φωτισμό με άμεσο οπτικό αποτέλεσμα. Να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικό όπου να αναφέρονται ο πληθυσμός των 

σπόρων, τιμή D, ο χρόνος θανάτωσης και επιβίωσης στους 

121
ο
C & 134

ο
C καθώς και η ημερομηνία λήξης. 

Πιστοποιητικό ότι ακολουθεί την Ευρωπαϊκή 

Φαρμακοποιία. 

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΧ 

ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Βούρτσες χειρουργείου μιας χρήσης με σφουγγάρι, 

εμποτισμένες με pvp iodine και σπάτουλα ονύχων, 

πλαστικές, ατραυματικές. 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Διακριτικές ταινίες διαφόρων χρωμάτων. Να είναι 

αυτοκόλλητες πάνω στα μέταλλα με ισχυρή πρόσφυση, 

ώστε να μην ξεκολλούν εύκολα, σε διάφορα χρώματα και 
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να μην φθείρονται εύκολα. Να έχουν αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες και πιέσεις. 

Οil spray aesculap division 

sterilit JG 600 για το λάδωμα 

χειρουργικών εργαλείων 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι σε spray τύπου jg 600 κατάλληλο για το λάδωμα 

των χειρουργικών εργαλείων και να μην αφήνει κατάλοιπα 

μετά την αποστείρωση. 

Οil spray aesculap division 

sterilit REF GB 149 300ml για 

το λάδωμα φρεζών ωτός 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι σε spray τύπου gb 600 κατάλληλο για το λάδωμα 

των φρεζών και να μην αφήνει κατάλοιπα μετά την 

αποστείρωση. Να φέρει ειδικό στόμιο ψεκασμού, 

κατάλληλο να εφαρμόζεται στις φρέζες. 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΙΕΤΑ 100Χ100 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΙΕΤΑ 100Χ150 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΠΙΕΤΑ 100Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868-1, 3, 5 και την 

Υπουργική Απόφαση 6494/680/9, ΦΕΚ 680/8-8-91. Να 

έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, >65 gr/m
2
, που 

ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα. Να 

έχουν την άλλη πλευρά από έγχρωμο διαφανές μαλακό 

φιλμ πολλαπλών στρώσεων (τουλάχιστον 4 στρωμάτων), 

ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει την 

άσηπτη τεχνική. Να έχουν πολλαπλή συγκόλληση πλάτους 

>10 mm, ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. Για τα 

ανωτέρω 3 σημεία να υπάρχουν  επίσημα έγγραφα με 

στοιχεία αντοχών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Οι δείκτες να είναι μεγάλου μεγέθους, απότομης 

χρωματικής μεταβολής και να είναι τυπωμένοι στο 

εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της 

περιοχής εργασίας, ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή 

και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το 

περιεχόμενο. Να φέρουν τις απαραίτητες επισημάνσεις 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 980. Να είναι με πιέτα. 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ100 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ150 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ρ0ΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ200 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ250 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Ρ0ΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΠΙΕΤΑ 200Χ300 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868-1, 3, 5 και την 

Υπουργική Απόφαση 6494/680/9, ΦΕΚ 680/8-8-91. Να 

έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, >65 gr/m
2
, που 

ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα. Να 

έχουν την άλλη πλευρά από έγχρωμο διαφανές μαλακό 

φιλμ πολλαπλών στρώσεων (τουλάχιστον 4 στρωμάτων), 

ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει την 

άσηπτη τεχνική. Να έχουν  πολλαπλή συγκόλληση πλάτους 

>10 mm, ανθεκτική στις συνθήκες κλιβανισμού. Για τα 

ανωτέρω 3 σημεία να υπάρχουν επίσημα έγγραφα με 

στοιχεία αντοχών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι 

δείκτες να είναι μεγάλου μεγέθους, απότομης χρωματικής 

μεταβολής και να είναι τυπωμένοι στο εσωτερικό μέρος της 

χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας, ώστε 

να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η 

διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο. Να φέρουν τις 

απαραίτητες επισημάνσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

980. Να είναι επίπεδοι (χωρίς πιέτα). 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

300Χ500 mm DUST COVER 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

600Χ750 mm DUST COVER 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Σάκοι προστασίας αυτοκόλλητοι κατά της σκόνης για 

αποστειρωμένο και μη υλικό. Οι σάκοι να μπορούν να 

ανοίξουν και να κλείσουν με ασφάλεια πολλαπλές φορές. 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 3/4 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ, ΤΩΝ 50 

ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Εξωτερικής χρήσης αυτοκόλλητη ταινία σε μορφή ρολού, 18 

mm-19 mm πλάτους και 50 m μήκους περίπου, φέρει 

χημικό δείκτη ευκρινούς αλλαγής αποστείρωσης και 

ενισχυμένη για χρήση σε περιτύλιγμα με χαρτί και πανί. 

Αρίστης ποιότητας ώστε στην αποκόλληση να μην αφήνει 

υπολείμματα. Σε κάθε ρολό να αναφέρεται το πλάτος και το 

μήκος της ταινίας, ο αριθμός της παρτίδας και η 

ημερομηνία λήξης. 

ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΥ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Έτοιμο πακέτο τεχνικού ελέγχου κλιβάνου ατμού. Να 

ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 867-4. Να έχει 

απότομη μεταβολή χρωματισμού και η χρωστική ουσία να 

μην περιέχει μόλυβδο ή άλλα τοξικά μέταλλα. Να ελέγχει 

όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού χρόνο, θερμοκρασία, 

υγρασία και την παρουσία αέρα στον κλίβανο. 
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ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ 1,20Χ1,20 ΦΥΛΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ 50Χ50 ΦΥΛΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ 75Χ75 ΦΥΛΛΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868-1 & 2. Χαρτί 

τύπου Non Woven, όπου συνυπάρχουν συνθετικές και 

κυτταρικές ίνες πολύ ανθεκτικό και απαλό. Να έχει 

συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη, 

ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του 

περιεχομένου. Αδιαπέραστο και από το οινόπνευμα και τα 

αντισηπτικά. Ο προβλεπόμενος δείκτης από το πρότυπο ΕΝ 

868-2 πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 7. Κατάλληλο για 

περιτύλιγμα μεγάλων set και για χειρουργικό πεδίο. Κατά 

την αποκόλληση να μην αφήνει ίνες. Με δυνατότητα 

τουλάχιστον 6μηνης διατήρησης της αποστείρωσης. Να 

είναι συμβατό και με τον κλίβανο πλάσματος. 

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 19 mm X 50 

m 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

Να είναι πλάτους 19 mm. Να ξετυλίγονται εύκολα και να 

μην αφήνουν υπολείμματα κόλλας στο χαρτί και στο 

ύφασμα. Σε κάθε ρολό να αναφέρεται το πλάτος και το 

μήκος της ταινίας, ο αριθμός της παρτίδας και η 

ημερομηνία λήξης. 

 

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 

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, 
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(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 

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. 
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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 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 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. 

• 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 Ν. 4412/2016, 

άρθρ. 88. 
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• 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.  

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. 
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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 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 προμηθευτή 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. 

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 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). 
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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. 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 μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών 

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. 
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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 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 



 17 

 

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: ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ)» 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  
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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. 


