
 

Σελίδα 1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος Zαννή & Αφεντούλη 
Ταχ.Κωδικας: 18536, Πειραιάς 
Αρμόδιος υπάλληλος: Χαμπουλίδου Φωτεινή  
Τηλ.: 210-4592120 
Fax  : 210-4592597 
Εmail: diag1@tzaneio.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                     
                   

 
 

                Πειραιάς: 16-04-2021 
                Αρ. Πρ.: 4981 

 

                                                                                                             

                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 14/2017 για την προμήθεια 

ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, (CPV 33111730-7, 33182210-4, 33182240-3) με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, προϋπολογισμού «1.391.101,93» 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για δύο (2) χρόνια» 

 

                                               

 

 

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                                        ΤΟΥ Γ.Ν.Π  ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 

 

 

                                                                                                            ΗΛΙΑΣ  ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 2 

      Π    Ε    Ρ   Ι  Ε   Χ   Ο  Μ   Ε   Ν   Α 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1.1- 1.7) 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2.1 - 2.4) 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(3.1 – 3.5) 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (4.1 – 4.5) 

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (5.1 – 5.4) 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (6.1 – 6.4) 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (I-IΧ) 

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

IV. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

V. Ε.Ε.Ε.Σ  

VI. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

VII.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

VIII.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

IX.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



 

Σελίδα 3 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Α.Φ.Μ 999233404 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΖΑΝΝΗ & ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18536 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 307 

Τηλέφωνο 210-4592120 

Φαξ 210-4592597 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  diag1@tzaneio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.tzaneio.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ……………….. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσιο Νοσοκομείο και ανήκει στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και 
Αιγαίου. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας) 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση www.tzaneio.gr (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ) και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- αριθμ. συστήματος  108685 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- αριθμ. συστήματος  108685 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.tzaneio.gr  
και πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία», του διαγωνισμού με αριθμό 
συστήματος: 108685 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.tzaneio.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.tzaneio.gr/


 

Σελίδα 4 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ». Η 
δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους  2021  του Φορέα.  

 

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (CPV 
33111730-7, 33182210-4, 33182240-3) για δύο (2) χρόνια κι έως εξάντλησης της συμβατικής ποσότητας,  
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.391.101,93 € συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), στο πλαίσιο 
εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014-2015 (14/2017/ΕΣΗΔΗΣ: 108685). Στον πίνακα ειδών περιλαμβάνονται τα είδη 
με τις τιμές επικαιροποιημένες με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε τελικά ο προϋπολογισμός. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, για όλα τα είδη ή για μέρος 
των ειδών.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019 (Α' 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) «Κανόνες δημοσιότητας», 

 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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 Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» με τις τροποποιήσεις του 

 Το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 

 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 τον ν.4782 /2021 ‘’Εκσυγχρονισμός,απλοποίηση  και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων  κ.λ.π’’ 

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των παραπάνω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
 

Τις παρακάτω αποφάσεις & έγγραφα: 
 
1. Την με αριθμ. 6484 (ΦΕΚ 3693/΄Β/31-12-2014) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Ορισμού Φορέα Διενέργειας για την 

υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 

2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή 

διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 

2010, 2011, και 2013.  

2. Την με αριθμ. 5804 (ΦΕΚ 3261/Β΄/04.12.14) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών 

και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, με χρηματοδότηση από 

τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 

3. Την με αριθμ. 27409/16.07.15 Απόφαση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου 

σχετικά με τον καθορισμό φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 για 

την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων. 

4. Την με αριθμ. 4658/15-09-2016  Κ.Υ.Α Εγκρισης Π.Π.Υ.Φ.Υ 2015 

5. Τις με αριθμ. 4747/20-09-2016,4963/05-10-2016 και  4972/06-10-2016 έγγραφα Ε.Π.Υ  

6. Την με αριθμ. 18/19.05.16 (Θέμα 10ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η 

προκήρυξη των δημόσιων διαγωνισμών ΠΠΥΥ έτους 2014.  



 

Σελίδα 6 

7. την με αριθμ. 15/01-06-2017 θ. Ε.Η.Δ 5Ο απόφαση Δ.Σ ματαίωσης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014, 

επαναπροκήρυξης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014 και προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών των ΠΠΥΥ 

2014 & ΠΠΥΥ 2015 

8. Την με αριθμ. 7998/12-06-2017 ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2014 

9. Την 8569/23-06-17  προκήρυξη στην Ελλάδα 

10. Τη με αριθμ. 23/13-09-2017  θ. 16 απόφαση Δ.Σ μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας δημόσιων 

διαγωνισμών 

11. Τη με αριθμ 12457/22-09-2017 Ανακοίνωση μετάθεσης σε ιστοσελίδα Νοσοκομείου 

12. Τη με αριθμ. 25/08-10-2020 θ. 16 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρότυπου τεύχους διακήρυξης σε δημόσιο 

διαγωνισμό 

13. Τη με αριθμ.  2017/S 115-232436  προκήρυξη στην εφημερίδα της Ε.Ε.  

14. Τη με αριθμ. 2020/S 140-344667 Διορθωτική της αρχικης προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.  

15. Τη με αριθμ.  2021/S 074-185936 προκήρυξη στην εφημερίδα της Ε.Ε. 

16. Τη με αριθμ. πρωτ.   4981/16-04-2021 προκήρυξη στην Ελλάδα 

17. Τo με αριθμ.  21REQ008418898 Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου(ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου 

αιτήματος 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η/05/2021 και ώρα 14.00. Η διαδικασία 
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την   
31η-05-2021 και ώρα 11:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  12/04/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). (Αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος 21REQ008418898) 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:108685 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. Εφημερίδα ‘Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ’ µε ημερομηνία αποστολής 16/04/2021 & ημερομηνία 
δημοσίευσης 22/04/2021  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   www.tzaneio.gr  στην διαδρομή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, στις  22/04/2021. 

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 14/2017  Προκήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα 14 / 2017 διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Στο συστημικό αριθμό 108685 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα αποδεικτικά έγγραφα και τα περιλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην  αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI & VII της παρούσας διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2.2.1. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του είδους ή των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, όπως 
αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, μη συνυπολογιζόμενων των τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αν η προσφορά αφορά στο σύνολο των 
υπό προμήθεια ειδών, τότε η αξία της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι 
τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (23.369,48).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/06/2022, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.1Α. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ειδικότερα μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο  

2.2.2.1Β. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 και 
2.4.3.3. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.2.2.  Ε.Ε.Ε.Σ. 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δε βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις του άρθρου 73§1,2 και 4 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 
4497/2017 και  πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής , προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 και 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ-Ε.Ε.Ε.Π), σύμφωνα με το 
αναφερόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος V. Το Ε.Ε.Ε.Σ πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής του όχι περισσότερο από δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.  

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, 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), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος. 
 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
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2.3.2 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

[Δεν προβλέπεται] 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές 
προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη στην ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την 
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Ωστόσο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αφήνουν την υποβολή της προσφοράς τους για το 
τέλος της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη 
αντιμετώπιση των όποιων τεχνικών προβλημάτων του συστήματος  που ενδεχομένως να προκύψουν 
κατά το διάστημα αυτό.  

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 
προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις 
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
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όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 
56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 
διακήρυξη. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ οι οικονομικοί 
φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο 
XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε 
μορφή αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί 
«Εκτύπωση». Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 
διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, 
να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή 
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα 
οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τους. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τα αναφερομενα στις “-Τεχνικές Προδιαγραφές”και Γενικοί όροι 
τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος  III & IV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης επισυνάπτεται στο Παράρτημα III & IV της 
Διακήρυξης. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. 
Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί το φύλλο συμμόρφωσης του Παραρτήματος III & IV υπογεγραμμένο 
από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Δ/ντα Σύμβουλο 
ή Διαχειριστή κλπ ή ειδικά εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπό τους). 

 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1964 
που κυρώθηκε  με το ν. 1497/1984 (Α’188). Αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (π.χ πιστοποιητικά ποιότητας) θα 
πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 



 

Σελίδα 17 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ιδιωτικά έγγραφα που δεν υπογράφονται ψηφιακά από τον 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, γίνονται δεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση από τον οικονομικό στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους με ημερομηνία 
υπογραφής μετά την έναρξη του διαγωνισμού. (για διαγωνισμούς άνω των ορίων  ημερομηνία έναρξης  
θεωρείται η ημερομηνία τελευταίας αποστολής του στην εφημερίδα  της Ε.Ε, για διαγωνισμούς κάτω των 
ορίων και συνοπτικούς η ημερομηνία ανάρτησης  της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ).Τεχνικά φυλλάδια δεν 
είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Σε διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών (όπως ο παρών) οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
αναφέρουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν και την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευασθεί το προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Εάν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προσφερόμενο προϊόν σε 
δική τους επιχειρηματική μονάδα τότε θα πρέπει στην προσφορά τους να δηλώνουν την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν  και τον τόπο εγκατάστασής της. Στην 
τελευταία περίπτωση θα πρέπει οι προσφέροντες να επισυνάψουν στην τεχνική τους προσφορά υπεύθυνη 
δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) με ημερομηνία υπογραφής της κατά τα παραπάνω, ότι 
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωσης κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή. Οι δηλώσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία υπογραφής τους μετά την ημερομηνία 
έναρξης του Διαγωνισμού. (για διαγωνισμούς άνω των ορίων  ημερομηνία έναρξης  θεωρείται η 
ημερομηνία τελευταίας αποστολής του στην εφημερίδα  της Ε.Ε, για διαγωνισμούς κάτω των ορίων και 
συνοπτικούς η ημερομηνία ανάρτησης  της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). Προσφορά στην οποία δε θα 
υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4.3.3. Κριτήρια Επιλογής-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία/προμήθεια. 

Β) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας (2020 έως 2018), τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας ομοειδών υλικών σε δημόσιο, 
στρατιωτικό ή ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 
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Γ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

− τα υπό προμήθεια είδη να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE. 

 

2.4.3.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Α) του άρθρου 2.4.3.3. (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου Α) 
του άρθρου 2.4.3.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου Β) του άρθρου 2.4.3.3.οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο των αντίστοιχων συμβάσεων προμήθειας ομοειδών υλικών, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας, του παραλήπτη, καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής 
εκτέλεσης κάθε σύμβασης. 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου Γ) του άρθρου 2.4.3.3.οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα εν ισχύ ζητούμενα πιστοποιητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του 
νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, 
κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις 
γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
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δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε 
η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή) 
όπως ορίζεται κατωτέρω. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται,  επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή*.Pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο *. Pdf. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην περίπτωση αυτή, ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Προμηθευτής πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους του Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος VII της παρούσας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δίδονται  μόνο όταν ζητούνται 
από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της αναθέτουσας αρχής μετά από 
σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν.  

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται παρακάτω. Το 
αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Α. Τιμές 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα VΙ της παρούσας διακήρυξης. Οι τιμές δίνονται σε 
ευρώ ανά υπό προμήθεια είδος. Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και 
συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση υλικού ή την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.  

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με περισσότερο από δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 
χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα / υπηρεσία η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν τη έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 
τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά. Καμία άλλη αναθεώρηση της συνολικής δαπάνης, η οποία 
με βάση την προσφορά του προμηθευτή θα περιληφθεί στη σχετική σύμβαση, δεν είναι αποδεκτή. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους/υπηρεσίας στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 
εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η 
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε 
περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 31η-05.-2021 και ώρα 11.00 

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της 
Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα 
ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

ε) Επειδή τα είδη ΥΚΦ01012, ΥΚΦ02016 και ΥΚ082001 αποτελούν σετ και μεταξύ τους πρέπει να υπάρχει 
συμβατότητα χαρακτηριστικών, μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος του οποίου το άθροισμα των επιμέρους 
τιμών για τα είδη αυτά (συνολική τιμή) είναι το χαμηλότερο. (μεταξύ εκείνων των προσφορών που 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές). Το ίδιο ισχύει και για τα είδη ΥΚΦ01014, ΥΚΦ02007 και ΥΚ082001 
αλλά και για τα ΥΚΦ01013, ΥΚΦ02016 και ΥΚ082001. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και προαιρετική παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  ΟΛΩΝ των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 
ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα του άρθρου 103 παρ.2 όπως ισχύει. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.4.3.3. (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4.3.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Για την απόδειξη ύπαρξης των προϋποθέσεων για τη σύναψη σύμβασης οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά :(σχετ. Ν. 4250/2014 & 4194/2013) σύμφωνα με το 
άρθρο 80 του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και το άρθρο 43 
του Ν. 4605/2019 και με χρόνους έκδοσή τους όπως ειδικότερα ορίζονται στην παρ.7 αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605 / 2019  

α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, 

β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παραγρ. 2 α 
και β του Ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής του  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

γ) πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στη χώρα εγκατάστασής 
τους, έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο να 
προκύπτει με σαφήνεια το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας και το ειδικό επάγγελμα το οποίο 
ασκείται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα  

δ) πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του , έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή τους,  από τα οποία να προκύπτει 
ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού για την περίπτωση 
β της παραγράφου 4  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και υπεύθυνη δήλωση για τις λοιπές περιπτώσεις 
του άρθρου 73§4 του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 

ε) υπεύθυνη δήλωση, του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017. 

στ) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου). Από τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

3.3.2. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


 

Σελίδα 27 

προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα 
επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.  

Η άσκηση της παραπάνω  προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412 /2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 
4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ειδικότερα και όσον αφορά στα παραδοτέα είδη 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.26 
του Ν.4605/2019. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου και προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους.  

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2.Toν Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (σχετ. και παράγραφο 2.5.4) . Ιδίως βαρύνεται με 
τις ακόλουθες κρατήσεις:   

 

α) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,07% 

β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ  

γ) Ο.Γ.Α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 

δ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% 

ε) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 4% (ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ) 

στ) ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,6% 

ζ) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠΠ 

η) ΟΓΑ /ΧΑΡΤΟΣ.   20%   ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠΠ    

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παρούσα. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 



 

Σελίδα 31 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης  της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
Πειραιά., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 
από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1 Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις 
ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός του 
προβλεπομένου από την σύμβαση χρόνου, ο οποίος και θα αναφέρεται στην προσφορά. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του παραπάνω νόμου και το Παράρτημα X της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί 
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή  αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις (εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση διαγωνισμού) 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν (προαιρετικά) να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και 
δείγματα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για πρακτική δοκιμασία και για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και 
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τύπους σύμφωνα με το α/α των ειδών της Διακήρυξης (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ή ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ) Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτους, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα 
της εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους 
σύμφωνα με την Διακήρυξη.  

Η κατάθεση θα γίνεται, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας 
πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Σε κάθε περίπτωση μπορεί η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού να αιτείται την προσκόμιση έως δύο 
(2) δειγμάτων ανά είδος, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο για 
την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών τους. Η προσκόμιση γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα που 
ορίζεται κάθε φορά από την πρόσκληση και όχι πέραν των πέντε(5) εργασίμων ημερών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
Οργανισμός δημοσίου δικαίου 
Κύρια δραστηριότητα: Υγεία 

ΈΔΡΑ: ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΖΑΝΝΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ.: 185 36 
Κωδικός NUTS: GR300 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ: Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
Τηλέφωνο: 210-4592120 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  diag1@tzaneio.gr 
ΦΑΞ: 210-4592597 

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ: http://www.tzaneio.gr/ 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, 
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ανωτέρω διεύθυνση 

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ:  
ΑΡΙΘΜΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ-
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  
 

14/2017    Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 108685 

ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΥΡΊΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΊΟΥ 

CPV: 
33111730-7, 33182210-4, 33182240-3 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΞΊΑ: 1.391.101,93 € συμπ/νου ΦΠΑ  
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ 
ΤΕΛΙΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΝΆΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ: Εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

ΠΠΦΥΥ 2014 - 2015 
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.  
 

ΠΑΡΑΤΆΣΕΙΣ: χρονική παράταση έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων, 
δίχως μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

ΤΌΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ/ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ:   
ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ (Αφεντούλη και Ζαννή, Πειραιάς) 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ: 
Τμηματική παράδοση 

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ: Απαιτούνται Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης 
ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 

απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 

 

 

http://www.tzaneio.gr/
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΉ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ 
ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή: 25-05-2021, ώρα 14.00  

Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς 
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, 
σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, δηλ. έως την 28-05-
2021 και ώρα 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική 
μορφή)  

Έντυπα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:  
Στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
Αφεντούλη και Ζαννή, Τμήμα Προμηθειών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών θα 

γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 
31-05-2021, ώρα Ελλάδας 11.00 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

www.promitheus.gov.gr 

www.tzaneio.grΠρομήθειεςΔιακηρύξεις Διαγωνισμοί 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hippocratio.gr/
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                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.  

                                    ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ- ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ 

 

A/A ΚΩΔ.ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΚΩΔ. ΠΑΡ. TIMH ΠΑΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 13%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 24%  

1 ΥΚ074007 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

Τμχ Δ/Υ - 400 19,25 € 7.700,00 € 8.701,00 € 

 

2 ΥΚ074003 JL-JR Τμχ 24.4.8 22,00 € 2000 9,55 € 19.100,00 € 21.583,00 € 
 

3 ΥΚ074004 (AL,AR,MPA,ARMOD) Τμχ 24.4.8 22,00 € 170 9,55 € 1.623,50 € 1.834,56 € 
 

4 ΥΚ074005 (IM,RCB,LCB) Τμχ 24.4.8 22,00 € 125 9,55 € 1.193,75 € 1.348,94 € 
 

5 ΥΚ074006 PIG 5 ΚΑΙ 6 FR Τμχ 24.4.8 22,00 € 50 9,55 € 477,50 € 539,58 € 
 

6 ΥΚ037057 

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
125,145,175 cm 

Τμχ 41.6.59 7,00 € 2400 4,40 € 10.560,00 €   13.094,40 € 

7 ΥΚ037053 
ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 260 cm 

Τμχ 3.6.10 18,00 € 200 18,00 € 3.600,00 €   4.464,00 € 

8 ΥΚ090008 

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ 
ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΡΗΝΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ, 
ΣΚΛΗΡΟ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 

Τμχ 3.6.10 18,00 € 50 18,00 € 900,00 €   1.116,00 € 

9 ΥΚ022000 

ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 11 cm ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ Ή 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 

Τμχ 24.6.51 14,20 € 1000 7,00 € 7.000,00 €   8.680,00 € 

10 ΥΚ022040 ΚΙΤ ΕΙΣΑΓΩΓHΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ Τμχ 25.24 20,50 € 2700 18,50 € 49.950,00 €   61.938,00 € 
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ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

11 ΥΚ022023 ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 35 ΕΚ Τμχ 55.6.10 141,30 € 60 80,00 € 4.800,00 €   5.952,00 € 

12 ΥΚ086003 
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Τμχ 24.6.49 59,00 € 3000 25,00 € 75.000,00 €   93.000,00 € 

13 ΥΚ086008 ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ Τμχ 3.2.1 4,75 € 100 4,75 € 475,00 €   589,00 € 

14 ΥΚ058003 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ 
ΠΙΕΣΕΩΝ 

Τμχ 30.4.4.6 5,00 € 1200 3,50 € 4.200,00 €   5.208,00 € 

15 ΥΚ058002 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΠΙΕΣΕΩΝ 

Τμχ 24.6.42 4,00 € 500 0,40 € 200,00 €   248,00 € 

16 ΥΚ035001 ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ Τμχ 24.6.12 1.125,00 € 6 1.125,00 € 6.750,00 €   8.370,00 € 

17 ΥΚ018011 
ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Τμχ 23.1.14 65,00 € 240 60,00 € 14.400,00 €   17.856,00 € 

18 ΥΚ034001 
ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 

Τμχ 17.8.69 13,00 € 3400 6,50 € 22.100,00 €   27.404,00 € 

19 ΥΚ086020 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
(ΠΙΕΣΤΡΟ) ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

Τμχ 24.6.17 34,00 € 2800 5,90 € 16.520,00 €   20.484,80 € 

20 ΥΚ018001 
PADS ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFE PACK 

Τμχ 24.6.1 28,00 € 440 15,00 € 6.600,00 €   8.184,00 € 

21 ΥΚ086011 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΘΡΟΜΒΩΝ 

Τμχ 24.6.52 389,00 € 10 120,00 € 1.200,00 €   1.488,00 € 

22 ΥΚ086004 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

Τμχ 4.6.71 2,50 € 400 2,50 € 1.000,00 €   1.240,00 € 

23 ΥΠ11400109 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

Τμχ 17.11.36 7,90 € 200 7,90 € 1.580,00 €   1.959,20 € 

24 ΥΚ037010 
ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ Ή 

Τμχ 3.6.11 65,00 € 1800 55,00 € 99.000,00 €   122.760,00 € 
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ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

25 ΥΚ037027 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Τμχ 3.6.12 160,00 € 200 130,00 € 26.000,00 €   32.240,00 € 

26 ΥΚ038001 JL 6  4-100 cm Τμχ 24.6.55 53,00 € 30 35,00 € 1.050,00 €   1.302,00 € 

27 ΥΚ038002 JL 6  3.5-100 cm Τμχ 24.6.55 53,00 € 140 35,00 € 4.900,00 €   6.076,00 € 

28 ΥΚ0380100 JL 6SH  4-100 cm Τμχ 24.6.55 53,00 € 30 35,00 € 1.050,00 €   1.302,00 € 

29 ΥΚ038004 ALI 6-100 Τμχ 24.6.55 53,00 € 180 35,00 € 6.300,00 €   7.812,00 € 

30 ΥΚ038003 JL 6  5-100 cm Τμχ 24.6.55 53,00 € 30 35,00 € 1.050,00 €   1.302,00 € 

31 ΥΚ038005 AL2 6-100 cm Τμχ 24.6.55 53,00 € 30 35,00 € 1.050,00 €   1.302,00 € 

32 ΥΚ038021 ΧΒ4 6-100 cm Τμχ 24.6.55 53,00 € 40 35,00 € 1.400,00 €   1.736,00 € 

33 ΥΚ038011 JR6 4SH Τμχ 24.6.55 53,00 € 140 35,00 € 4.900,00 €   6.076,00 € 

34 ΥΚ038007 JR6 Τμχ 24.6.55 53,00 € 350 35,00 € 12.250,00 €   15.190,00 € 

35 ΥΚ038012 AR 6FR Τμχ 24.6.55 53,00 € 40 35,00 € 1.400,00 €   1.736,00 € 

36 ΥΚ038066 XB RBU 6Fr Τμχ 24.6.55 53,00 € 20 35,00 € 700,00 €   868,00 € 

37 ΥΚ038023 M-P A1 Τμχ 24.6.55 53,00 € 60 35,00 € 2.100,00 €   2.604,00 € 

38 ΥΚ038063 XB 3 Τμχ 24.6.55 53,00 € 40 35,00 € 1.400,00 €   1.736,00 € 

39 ΥΚ038064 XB 3,75 Τμχ 24.6.55 53,00 € 40 35,00 € 1.400,00 €   1.736,00 € 

40 ΥΚ038065 XB 3DRC 6Fr Τμχ 24.6.55 53,00 € 20 35,00 € 700,00 €   868,00 € 

41 ΥΚ0380200 XB 3.5 Τμχ 24.6.55 53,00 € 700 35,00 € 24.500,00 €   30.380,00 € 

42 ΥΚ051010 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 

Τμχ 24.6.28 22,00 € 1800 18,00 € 32.400,00 €   40.176,00 € 
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43 ΥΚ071100 1,5 (10, 15, 20) Τμχ 24.4.10 27,26 € 550 27,26 € 14.993,00 €   18.591,32 € 

44 ΥΚ071101 2,0 (10, 15, 20) Τμχ 24.4.10 27,26 € 400 27,26 € 10.904,00 €   13.520,96 € 

45 ΥΚ071122 2,25 (8 ΕΩΣ 30) Τμχ 24.4.10 27,26 € 180 27,26 € 4.906,80 €   6.084,43 € 

46 ΥΚ071102 2,5 (10, 15, 20) Τμχ 24.4.10 27,26 € 190 27,26 € 5.179,40 €   6.422,46 € 

47 ΥΚ071103 3,0 (10, 15, 20) Τμχ 24.4.10 27,26 € 80 27,26 € 2.180,80 €   2.704,19 € 

48 ΥΚ071107 3.00 (12, 15, 20, 21) Τμχ 24.4.11 27,50 € 350 27,50 € 9.625,00 €   11.935,00 € 

49 ΥΚ071108 3.50 (10, 12, 15, 18, 20, 21) Τμχ 24.4.11 27,50 € 120 27,50 € 3.300,00 €   4.092,00 € 

50 ΥΚ071119 4.0 (8.10.12.14.16.18.20) Τμχ 24.4.11 27,50 € 40 27,50 € 1.100,00 €   1.364,00 € 

51 ΥΚ071120 2.25 ΜΜ Τμχ 24.5.25 131,40 € 200 125,00 € 25.000,00 € 28.250,00 €   

52 ΥΚ071088 2,50 ΜΜ Τμχ 24.5.25 131,40 € 400 125,00 € 50.000,00 € 56.500,00 €   

53 ΥΚ071089 2,75 ΜΜ Τμχ 24.5.25 131,40 € 500 125,00 € 62.500,00 € 70.625,00 €   

54 ΥΚ071114 3,00 ΜΜ Τμχ 24.5.25 131,40 € 400 125,00 € 50.000,00 € 56.500,00 €   

55 ΥΚ071121 3.50 ΜΜ Τμχ 24.5.25 131,40 € 240 125,00 € 30.000,00 € 33.900,00 €   

56 ΥΚ071058 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ 
ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

Τμχ Δ/Υ - 1020 133,00 € 135.660,00 € 153.295,80 €   

57 ΥΚ086044 
ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

Τμχ 24.5.10 1.670 € 25 800,00 € 20.000,00 €   24.800,00 € 

58 ΥΚ086061 
ΚΕΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 

Τμχ 24.6.38 840 € 30 840,00 € 25.200,00 €   31.248,00 € 

59 ΥΚ037059 
ΣΥΡΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 

Τμχ 24.6.56 545,00 € 20 545,00 € 10.900,00 €   13.516,00 € 

60 ΥΚ037034 
ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΑΘΗΡΟΤΟΜΟΥ 

Τμχ 24.6.66 180,00 € 8 180,00 € 1.440,00 €   1.785,60 € 

61 ΥΚ086010 
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ 

Τμχ 24.6.67 1.200 € 8 1.200,00 € 9.600,00 €   11.904,00 € 
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62 ΥΚΦ01012 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΥΟ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ (DDDR) 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Τμχ 24.2.3 1.320,00 € 160 580,00 € 92.800,00 € 104.864,00 €   

63 ΥΚΦ02016 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  

Τμχ 24.2.8/24.2.9 171,00 € 390 171,00 € 66.690,00 €   82.695,60 € 

64 ΥΚ082001 ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ Τμχ 24.2.12 7,5 406 7,50 € 3.045,00 €   3.775,80 € 

65 ΥΚΦ01014 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΥΟ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ (DDDR-MRI) 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΣΩΜΗ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΙΣΧΥΣ 3 ΤESLA ΜΕ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

Τμχ 24.2.15 2.200,00 € 8 1.500,00 € 12.000,00 € 13.560,00 €   

66 ΥΚΦ02007 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ MRI 
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  

Τμχ 24.2.31/24.2.22 592,50 € 16 220,00 € 3.520,00 €   4.364,80 € 

67 ΥΚΦ01013 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΙΑΣ 
ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (SSIR) 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Τμχ 24.2.17 1.100,00 € 70 535,00 € 37.450,00 € 42.318,50 €   

  ΣΥΝΟΛΟ:             
1.168.473,75 € 593.820,37 € 797.281,56 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚEΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 
A/A ΚΩΔ.ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΥΚ074007 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – 
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ( Με 
δυνατότητα καθετηριασμού αριστερής και δεξιάς 
αρτηρίας) 
Να διατίθενται σε διάμετρο 5 - 6 French και σε μήκη 100-
125 cm, καθώς και σε όλη την γκάμα τύπων 
καμπυλότητας, αποκλειστικά για πρόσβαση από την 
Κερκιδική Αρτηρία. Να παρέχουν δυνατότητα 
καθετηριασμού του αριστερού και του δεξιού 
στεφανιαίου δικτύου με χρήση ενός καθετήρα. Να 
κατασκευάζονται από υλικό υψηλής ανθεκτικότητας με 
επικάλυψη ειδικού υλικού τύπου Inslide  για αύξηση της 
ολισθηρότητας, το οποίο να εξασφαλίζει άριστη 
πρόσβαση στο αγγείο. Να διαθέτουν εργονομικό hub για 
άριστο χειρισμό του καθετήρα. Να έχουν αυξημένη ροή 
σκιαγραφικού υλικού για βελτιωμένη εικόνα καθώς και 
αντοχή σε μεγάλες πιέσεις (600-1200 psi). Να διαθέτουν 
ατραυματικό μαλακό άκρο (tip) με υψηλή 
ακτινοσκιερότητα για ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση 
στο αγγείο. Να διατίθενται και σε συσκευασία πακέτου 
για διενέργεια καθετηριασμού και κοιλιογραφίας.  Να 
διαθέτουν σήμανση CE. 

ΝΑΙ 

  

2 ΥΚ074003 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ  
JL-JR 
Καθετήρες στεφανιογραφίας 4F, 5,2F, 6F ημίσκληροι από 
πολυουρεθάνη με πλέγμα για άριστη περιστροφικότητα 
και κατευθυντικότητα, μεγάλο εσωτερικό αυλό (6F στα 
0,057') και αντοχή σε υψηλές πιέσεις (1200 psi). Το άκρο 
τους να είναι ατραυματικό και ακτινοσκιερό για ακριβή 
τοποθέτηση στο στόμιο του αγγείου.  Να προσφέρονται 
σε όλα τα σχήματα για τεχνικές:  XB 3, XB 3,5, XB 4, 
amplatz, judkins Left (από 1,5 έως 6 & Right από 2 έως 6), 
multipurpose, el gamal, noto, williams, schoonmaker, 
brachial, sones, castillio, coronary by pass, pigtail 

ΝΑΙ 

  

3 
 

ΥΚ074004 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
  (AL,AR,MPA,ARMOD) 
Καθετήρες στεφανιογραφίας 4F, 5,2F, 6F ημίσκληροι από 
πολυουρεθάνη με πλέγμα για άριστη περιστροφικότητα 
και κατευθυντικότητα, μεγάλο εσωτερικό αυλό (6F στα 
0,057') και αντοχή σε υψηλές πιέσεις (1200 psi). Το άκρο 
τους να είναι ατραυματικό και ακτινοσκιερό για ακριβή 
τοποθέτηση στο στόμιο του αγγείου.  Να προσφέρονται 
σε όλα τα σχήματα για τεχνικές:  XB 3, XB 3,5, XB 4, 
amplatz, judkins Left (από 1,5 έως 6 & Right από 2 έως 6), 
multipurpose, el gamal, noto, williams, schoonmaker, 
brachial, sones, castillio, coronary by pass, pigtail 

ΝΑΙ 
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4 
 

ΥΚ074005 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
(IM,RCB,LCB) 
Καθετήρες στεφανιογραφίας 4F, 5,2F, 6F ημίσκληροι από 
πολυουρεθάνη με πλέγμα για άριστη περιστροφικότητα 
και κατευθυντικότητα, μεγάλο εσωτερικό αυλό (6F στα 
0,057') και αντοχή σε υψηλές πιέσεις (1200 psi). Το άκρο 
τους να είναι ατραυματικό και ακτινοσκιερό για ακριβή 
τοποθέτηση στο στόμιο του αγγείου.  Να προσφέρονται 
σε όλα τα σχήματα για τεχνικές:  XB 3, XB 3,5, XB 4, 
amplatz, judkins Left (από 1,5 έως 6 & Right από 2 έως 6), 
multipurpose, el gamal, noto, williams, schoonmaker, 
brachial, sones, castillio, coronary by pass, pigtail 

ΝΑΙ 

  

5 ΥΚ074006 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
PIG 5 ΚΑΙ 6 FR 
Καθετήρες στεφανιογραφίας 4F, 5,2F, 6F ημίσκληροι από 
πολυουρεθάνη με πλέγμα για άριστη περιστροφικότητα 
και κατευθυντικότητα, μεγάλο εσωτερικό αυλό (6F στα 
0,057') και αντοχή σε υψηλές πιέσεις (1200 psi). Το άκρο 
τους να είναι ατραυματικό και ακτινοσκιερό για ακριβή 
τοποθέτηση στο στόμιο του αγγείου.  Να προσφέρονται 
σε όλα τα σχήματα για τεχνικές:  XB 3, XB 3,5, XB 4, 
amplatz, judkins Left (από 1,5 έως 6 & Right από 2 έως 6), 
multipurpose, el gamal, noto, williams, schoonmaker, 
brachial, sones, castillio, coronary by pass, pigtail 

ΝΑΙ 

  

6 ΥΚ037057 

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
125, 145, 175 cm 
Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,025¨ - 0,038¨ και σε μήκη 
125, 145, 175 cm. Να διαθέτουν διπλό πυρήνα που 
γίνεται βαθμιαία κωνικός για ελαχιστοποίηση 
τραυματισμού του αγγείου. Να διαθέτουν 
ηλεκτροστατική επικάλυψη PTFE σε όλο το μήκος του 
πυρήνα που τους προσδίδει ελευθερία στην κίνηση και 
ομαλή ολισθηρότητα για πρόσβαση ακόμα και σε πολύ 
δύσκολες ανατομίες. Να διατίθενται με ευθύ άκρο ή 
άκρο τύπου J το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί από το 
χρήστη από οποιοδήποτε σημείο του σύρματος, χωρίς να 
απαιτείται ειδικό εργαλείο.  

ΝΑΙ 

  

7 ΥΚ037053 

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
260 cm 
Να διατίθενται σε διαμέτρους 0,035¨ και σε μήκη 260 cm. 
Να διαθέτουν διπλό πυρήνα που γίνεται βαθμιαία 
κωνικός για ελαχιστοποίηση τραυματισμού του αγγείου. 
Να διαθέτουν ηλεκτροστατική επικάλυψη PTFE σε όλο το 
μήκος του πυρήνα που τους προσδίδει ελευθερία στην 
κίνηση και ομαλή ολισθηρότητα για πρόσβαση ακόμα και 
σε πολύ δύσκολες ανατομίες. Να διατίθενται με ευθύ 
άκρο ή άκρο τύπου J το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί 
από το χρήστη από οποιοδήποτε σημείο του σύρματος, 
χωρίς να απαιτείται ειδικό εργαλείο.   

ΝΑΙ 

  

8 ΥΚ090008 

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΑ 
(ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΣΚΛΗΡΟ) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 
Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία: διαμέτρων: από 
0.025" έως 0.038". μήκους: από 120 cm έως 260 cm. 

ΝΑΙ 
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άκρου: ευθέα, τεθλασμένα 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 15 mm. 
τύπου στυλεού: σταθερός και κινητός. Τα μεταλλικά τους 
μέρη να είναι κατασκευασμένα από χειρουργικό χάλυβα 
και η εξωτερική τους επιφάνεια να διαθέτει επικάλυψη 
Teflon, ηλεκτροστατική ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
απολέπισης ή παραμόρφωσης για την ασφάλεια του 
ασθενούς. 

9 ΥΚ022000 

ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 11 CM ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ Η΄ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 
Να διατίθενται με ή χωρίς βελόνα εισαγωγής Να είναι 
κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη ή Pebax για άριστη 
αντίσταση στη στρέβλωση και πολύ καλή ανταπόκριση 
στους εξωτερικούς χειρισμούς. Να διαθέτουν μαλακό 
ατραυματικό άκρο, άριστη ακτινοσκιερότητα και να 
διατίθενται σε μήκος 11 cm και σε διαμέτρους 5 -9 
French. Να διαθέτουν διπλό σύρμα με προσχηματισμένο 
άκρο J. Να διατίθενται με υδρόφιλη επικάλυψη ή με 
επικάλυψη σιλικόνης για να μην τραυματίζεται το αγγείο. 
Να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα σιλικόνης  καθώς και 
στυλεό για άριστη εφαρμογή. Να διαθέτουν δακτύλιο 
συρραφής στο άκρο του θηκαριού, πλαϊνό σωληνίσκο και 
εύχρηστο κλείδωμα 

ΝΑΙ 

  

10 ΥΚ022040 

ΚIT ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 
Κit εισαγωγής καθετήρων Κερκιδικής Αρτηρίας  για την 
εισαγωγή καθετήρων στα στεφανιαία αγγεία κατά τη 
διενέργεια αγγειογραφίας ή αγγειοπλαστικής, μέσω 
πρόσβασης από την Κερκιδική Αρτηρία.  

Θηκάρι εισαγωγής να διατίθεται διάμετρο 4, 5, 6 Fr και 
σε μήκη 7, 11, 23 cm. Το θηκάρι να κατασκευάζεται από 
ειδικό υλικό για άριστη αντίσταση στη στρέβλωση (kink 
resistance), πολύ καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς 
χειρισμούς και ατραυματική προσπέλαση στο αγγείο. Να 
δύναται να υποστεί παραμόρφωση έως και 105°. Να 
διαθέτει αιμοστατική βαλβίδα σταυροειδούς οπής  από 
σιλικόνη και παράπλευρο σωλήνα με υποδοχή για 
έγχυση ή λήψη αίματος. Να διαθέτει υδρόφιλη 
επικάλυψη, για να εισάγεται εύκολα και να μην 
τραυματίζει το αγγείο. Να διαθέτει κωνικό άκρο ώστε να 
διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση από το στυλεό στο 
θηκάρι. Να διαθέτει δακτύλιο συρραφής στο άκρο του. 
Να έχει εύχρηστο κλείδωμα, και εσωτερικό αυλό 
εκτεταμένης γεωμετρίας. Να διαθέτει μαλακό 
ατραυματικό άκρο (tip) για ασφαλή εισαγωγή στο αγγείο. 
Έχει άριστη ακτινοσκιερότητα. 

Να διατίθεται σε δυο τύπους βελόνα και σε διαμέτρους 
18G, 20G, 21Gκαι 22G 

Τέλος να διαθέτει διπλό σύρμα 45cm με 
προσχηματισμένο άκρο J σε 4 τύπους, Χειρουργικό 
ατσάλι, Nitinol, Με πλαστική επικάλυψη (plastic-
jacketed) .  

ΝΑΙ 

  

11 ΥΚ022023 

ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ 35ΕΚ 
6-8 F Μήκους 35 cm με αιμοστατική βαλβίδα εύκαμπτα 
τύπου spiral και πλαϊνό σωληνίσκο στο hub που να 
φέρουν στην συσκευασία: mini οδηγό σύρμα διαμέτρου 
0.035" με άκρο σχήματος "J" και βελόνα εισαγωγής 
τύπου Seldinger 

ΝΑΙ 
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12 ΥΚ086003 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1.ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ τμχ 3 

2.ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ τμχ 2 

3.ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5 ML ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ τμχ 1 

4.ΓΑΖΕΣ 10Χ10 τμχ 40 

5.ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL τμχ 2 

6.ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ τμχ 4 

7.ΣΕΝΤΟΝΙ 210Χ340 CM ΜΕ 4 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΟΠΕΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  τμχ  1 

8.ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 140Χ190 CM τμχ 1 

9.ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΤΗ 90Χ90 τμχ 1 

10.ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ 120Χ120 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΝ τμχ 1 

11.ΜΠΩΛ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250 ML ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ τμχ 2 

12.ΜΠΩΛ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ML ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ τμχ 1 

13.ΜΠΩΛ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500 ML ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣ τμχ 1 

14.ΡΟΥΧΟΛΑΒΙΔΑ τμχ 1 

15.ΝΥΣΤΕΡΙ με ΛΑΒΗ Νο 11 τμχ 1 

16.ΒΕΛΟΝΑ 21 G τμχ 1 

17.ΒΕΛΟΝΑ 25 G τμχ  1 

18.MANIFOLD SET ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΡΙΓΓΑ 
SOCOREX 12 ML ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΟΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ >180 CM, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ 
ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΗΚΟΥΣ>180 CM ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΡΥΣΟ.  

19.ΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 

20.Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 

Όλα τα παραπάνω αποστειρωμένα και κλεισμένα σε 
πακέτο και  σκληρή νάιλον συσκευασία. 

 

ΝΑΙ 

  

13 ΥΚ086008 
ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΟΥ 
Σύριγγα εγχυτου 200ML κατάλληλη για εγχυτή MEDRAD 
MARK V PROVIS 

ΝΑΙ 
  

14 ΥΚ058003 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ  
Συνδετικό υψηλών πιέσεων μήκους>160εκ. και να 
δέχεται πιέσεις>1200PSI  

ΝΑΙ 
  

15 ΥΚ058002 

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ 
Συνδετικό χαμηλών πιέσεων, μήκους>150εκ Με 
απολήξεις mail-female luer lock ευρέως αυλού. Να είναι 
latex free DEHP-free ελεύθερο πυρετογόνων, Μ.Χ, 

ΝΑΙ 
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αποστειρωμένο 

16 ΥΚ035001 

ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 
Συμβατό με αντλία του εργαστηρίου (αναμένεται η 
παραλαβή της) 

ΝΑΙ 

  

17 ΥΚ018011 

ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Καθετήρας με ηλεκτρόδιο Swan ganz διπολικός για 
προσωρινή βηματοδότηση δεξιάς κοιλίας 
κατασκευασμένος από pvc 

ΝΑΙ 

  

18 ΥΚ034001 

ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ  
Μορφομετατροπεας για καταγραφή αιματηρής πίεσης, 
συνοδευόμενος από καλώδιο σύνδεσης με το monitor 

ΝΑΙ 

  

19 ΥΚ086020 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΠΙΕΣΤΡΟ) ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ 

Σύστημα Αιμόστασης (Πίεστρο) Κερκιδικής Αρτηρίας  για 
την αιμόσταση στο σημείο καθετηριασμού της Κερκιδικής 
Αρτηρίας μετά τη διενέργεια αγγειογραφίας ή 
αγγειοπλαστικής. 

Το Σύστημα Αιμόστασης (Πίεστρο) να διαθέτει μπαλόνι 
πίεσης που μπορεί να διατεθεί από 13 -18  cc. Να 
διαθέτει σύριγγα για τη διαστολή του μπαλονιού με 
ειδικό καπάκι για την αποφυγή σύνδεσης με κάνουλα 
(stopcock), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση 
της ασκούμενης πίεσης. Να διαθέτει άκρο σύριγγας και 
βαλβίδας εισαγωγής αέρα, έτσι ώστε να εντοπίζεται 
άμεσα το σημείο σύνδεσης. Να διαθέτει περικάρπιο με 
καμπυλωτά άκρα και εύκολο κλείσιμο σε 2 διαστάσεις 
ανάλογα με το μέγεθος του καρπού, για διευκόλυνση 
τοποθέτησης στον ασθενή: (Regular 19.2 cm, Large 25.2 
cm). Να διαθέτει μεγάλο διαφανές παράθυρο για καθαρή 
απεικόνιση του σημείου καθετηριασμού της Κερκιδικής 
Αρτηρίας. Να διαθέτει κυκλικό καντράν με δυνατότητα 
κλειδώματος για αποφυγή αιμορραγίας που να διαθέτει 
ξεκάθαρες ενδείξεις για την παρακολούθηση της 
ασκούμενης πίεσης και  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
ρύθμιση της ασκούμενης πίεσης κατά τη διάρκεια της 
ανάνηψης χωρίς την ανάγκη χρήσης σύριγγας. 

ΝΑΙ 

  

20 ΥΚ018001 

PADS ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ LIFE PACK 
Αυτοκόλλητα Patches για χορήγηση απινιδωτικού shock 
κατά την διάρκεια επεμβάσεων ή και επείγουσα 
εξωτερική βηματοδότηση του ασθενούς. Να είναι 
συμβατά με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό του 
εργαστηρίου  

ΝΑΙ 

  

21 ΥΚ086011 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΩΝ 

Να διατίθεται με καθετήρα 6 - 7 F. Να είναι 
κατασκευασμένος από παράγωγο πλαστικού (PEBAX) σε 
όλο του το μήκος και να είναι προφορτωμένος σε 
σύστημα ταχείας εναλλαγής (Rapid Exchange). Να 
διαθέτει συρμάτινη περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος μεταβλητής πλέξης, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάμετρος του εσωτερικού 
αυλού για άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα 
και οδηγησιμότητα., καθώς και αντίσταση στη 

ΝΑΙ 
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στρέβλωση.  

Να διαθέτει ακτινοσκιερό δείκτη στο άκρο του, έτσι ώστε 
να είναι ορατός κατά τη διάρκεια της χρήσης του και να 
βοηθά στη σωστή τοποθέτηση πριν από την αναρρόφηση 
των θρομβοτικών υλικών από τα αγγεία. Να διαθέτει 
υψηλό δείκτη αναρρόφησης (Flow Rate) ώστε να τον 
καθιστά ιδανικό για αναρρόφηση ακόμη και μεγάλων και 
εκτεταμένων θρόμβων. Να διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό 
προφίλ διαπέρασης καθώς  και ατραυματικό άκρο. Να 
διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη περιφερικά (distal), για 
καλύτερη προώθηση του καθετήρα με αποτέλεσμα την 
πρόσβαση στο θρόμβο ακόμα και σε δύσκολες 
ανατομίες. Να διαθέτει μεγάλο εσωτερικό αυλό για 
αύξηση της δύναμης αναρρόφησης. Να υποστηρίζεται 
από κλινικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και 
ασφάλειά του. 

22 ΥΚ086004 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

Βελόνες απλές παρακέντησης κερκιδικής προσπέλασης, 
διαδερμικές, 20G και μήκος 3,5 - 4cm,  latex free, DEHP-
free , Μ.Χ, αποστειρωμένες 

ΝΑΙ 

  

23 ΥΠ11400109 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 
Συσκευή για αντλία σύριγγας, προέκταση για χορήγηση 
υγρών παραμένοντος όγκου1-2ml. Ανθεκτικό στις πιέσεις 
και Latex Free. Ο προμηθευτής θα πρέπει μαζί με τις 
συσκευές να παραχωρήσει και 2 αντλίες σύριγγας 

ΝΑΙ 

  

24 ΥΚ037010 

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΥΔΡΟΦΙΛΗ Η΄ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων 
από Χειρουργικό Χάλυβα (stainless steel), είτε από 
Χειρουργικό Χάλυβα και Nitinol.  

Να διαθέτουν υδρόφιλη επικάλυψη ή επικάλυψη 
σιλικόνης, να διατίθενται σε μήκη: 180 ή 190 και 300 cm   

με σχήμα άκρου ευθύ και J, μαλακό, ατραυματικό άκρο 
και ακτινοσκιερούς δείκτες για διευκόλυνση κατά την 
χρήση. 

Να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες σκληρότητας: 
Μαλακά, Ημίσκληρα, Σκληρά, Για Ολικές Αποφράξεις Να 
παρέχουν καλό έλεγχο κατευθυντικότητας και 
περιστροφικότητας ώστε να αυξάνουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης της βλάβης και την υποστήριξη της 
τοποθέτησης της ενδοπρόθεσης. Να είναι ευέλικτα. Να 
έχουν ενισχυμένη υποστηρικτική ικανότητα. Να μη 
δημιουργούν τριβές και να είναι ικανά προσπέλασης 
βλαβών σε ελικοειδή αγγεία.   

ΝΑΙ 

  

25 ΥΚ037027 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
Οδηγό σύρμα διπλής όψης, με υδρόφιλη επικάλυψη, με 
ελαστικό πυρήνα από κράμα, νικελίου-τιτανίου, 
διαμέτρου 0,014’’ 

ΝΑΙ 

  

26 ΥΚ038001 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
JL 6 4-100cm 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 

ΝΑΙ 
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και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

27 ΥΚ038002 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
JL 6 3.5-100cm 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς.  Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

28 ΥΚ0380100 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
JL 6SH 4-100cm 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς.  Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

29 ΥΚ038004 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ALI 6-100 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς.  Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

30 ΥΚ038003 ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
JL 6 5-100 cm 

ΝΑΙ 
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Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς.  Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

31 ΥΚ038005 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
AL2 6-100cm 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς.  Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

32 ΥΚ038021 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
XB4 6-100cm 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς.Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

33 ΥΚ038011 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
JR 6 4SH 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
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καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

34 ΥΚ038007 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
JR6 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

35 ΥΚ038012 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
AR 6FR 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

36 ΥΚ038066 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
XB RBU 6Fr 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

37 ΥΚ038023 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
M-P A1 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
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παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

38 ΥΚ038063 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
XB 3 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

39 ΥΚ038064 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
XB 3,75 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

40 ΥΚ038065 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
XB 3DRC 6Fr 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

ΝΑΙ 

  

41 ΥΚ0380200 

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
XB 3.5 
Να διατίθενται σε μεγέθη 5,6,7, 8 F και μήκη από 55-100 
cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ. Judkins, 
Amplatz, Bypass, έσω μαστικής, Multipurpose, αυξημένης 
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στήριξης (extra back up), και άλλων ειδικών σχημάτων 
και καμπών). Να διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να 
έχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να 
μην παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την 
παραμονή στο σώμα του ασθενούς. Να είναι από 
πολυουρεθάνη. Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με 
τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής 
πλέξης για μέγιστη εσωτερική διάμετρο (6F στα 0,072΄΄) 
καθώς και άριστη περιστροφικότητα, κατευθυντικότητα, 
οδηγησιμότητα, και αντίσταση στη στρέβλωση. 

42 ΥΚ051010 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ 

Να περιλαμβάνει μανόμετρο των 20 ή των 30 atm, 
προσαρμογέα τύπου Y (Υ-Adapter), συνδετικό ροής τριών 
δρόμων με περιστρεφόμενη αιμοστατική βαλβίδα (3-way 
stopcock), μεταλλική βελόνα για την υποβοήθηση 
εισαγωγής σύρματος (metal guidewire insertion tool) και 
περιστροφέα σύρματος (torque handle).  

Να είναι διαφανής σε όλο της το μήκος ώστε να 
εντοπίζονται πιθανές φυσαλίδες αέρα και να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος εμβολής.  

Να διαθέτει εργονομική λαβή τύπου σκανδάλης (που 
ταιριάζει σε κάθε είδος χεριού), με σύστημα άμεσης 
απελευθέρωσης, ώστε το έμβολο να απελευθερώνεται 
άμεσα και εύκολα ακόμα και σε υψηλές πιέσεις.  

Επίσης η λαβή να επιτρέπει την χρήση της συσκευής με 
ένα χέρι χωρίς να χρειάζεται να μειωθεί η ασκούμενη 
πίεση πριν την απελευθέρωση.  

Να διαθέτει περιστροφικό έμβολο πλήρωσης του οποίου 
η λαβή (κοχλίας) να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο 
και από τέτοιο υλικό, ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση 
κατά τη διάρκεια της περιστροφής και έτσι να 
επιτυγχάνεται ακριβής ρύθμιση της επιθυμητής  πίεσης. 
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43 ΥΚ071100 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΗΜΙΔΙΑΤΑΤΑ (SEMI-COMPLIANT) 

1,5 (10, 15, 20) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 1.50 έως 4.00mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 30.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών αλλά και 
σύνθετων βλαβών, όπως εξαιρετικά στενές βλάβες, 
χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTOs), καθώς και για 
πρόσβαση σε πλευρικούς κλάδους,  

Να διατίθεται σε σύστημα παράδοσης OTW και σε RX. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ 
προσπέλασης (crossingprofile) 0.025’’ ή μικρότερο. Τα 
μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος. 
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44 ΥΚ071101 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΗΜΙΔΙΑΤΑΤΑ (SEMI-COMPLIANT) 

2,0(10,15,20) 
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Να διατίθενται σε διαμέτρους 1.50 έως 4.00mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 30.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών αλλά και 
σύνθετων βλαβών, όπως εξαιρετικά στενές βλάβες, 
χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTOs), καθώς και για 
πρόσβαση σε πλευρικούς κλάδους,  

Να διατίθεται σε σύστημα παράδοσης OTW και σε RX. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ 
προσπέλασης (crossingprofile) 0.025’’ ή μικρότερο. Τα 
μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος. 

45 ΥΚ071122 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΗΜΙΔΙΑΤΑΤΑ (SEMI-COMPLIANT) 

2,25 (8 ΕΩΣ 30) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 1.50 έως 4.00mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 30.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών αλλά και 
σύνθετων βλαβών, όπως εξαιρετικά στενές βλάβες, 
χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTOs), καθώς και για 
πρόσβαση σε πλευρικούς κλάδους,  

Να διατίθεται σε σύστημα παράδοσης OTW και σε RX. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ 
προσπέλασης (crossingprofile) 0.025’’ ή μικρότερο. Τα 
μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος. 
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46 ΥΚ071102 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΗΜΙΔΙΑΤΑΤΑ (SEMI-COMPLIANT) 

2,5 (10,15,20) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 1.50 έως 4.00mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 30.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών αλλά και 
σύνθετων βλαβών, όπως εξαιρετικά στενές βλάβες, 
χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTOs), καθώς και για 
πρόσβαση σε πλευρικούς κλάδους,  

Να διατίθεται σε σύστημα παράδοσης OTW και σε RX. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ 
προσπέλασης (crossingprofile) 0.025’’ ή μικρότερο. Τα 
μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος. 

ΝΑΙ 

  

47 ΥΚ071103 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΗΜΙΔΙΑΤΑΤΑ (SEMI-COMPLIANT) 

3,0(10,15,20) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 1.50 έως 4.00mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 30.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών αλλά και 

ΝΑΙ 

  



  

 53 

 

σύνθετων βλαβών, όπως εξαιρετικά στενές βλάβες, 
χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTOs), καθώς και για 
πρόσβαση σε πλευρικούς κλάδους,  

Να διατίθεται σε σύστημα παράδοσης OTW και σε RX. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο και προφίλ 
προσπέλασης (crossingprofile) 0.025’’ ή μικρότερο. Τα 
μπαλόνια πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος. 

48 ΥΚ071107 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ (ΝΟΝ-COMPLIANT) 

3.00(12, 15, 20, 21) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.00 έως 5.00 mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 27.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών και σύνθετων 
βλαβών. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο. Tα μπαλόνια πρέπει 
να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) τουλάχιστον 1 
έτος.  

ΝΑΙ 

  

49 ΥΚ071108 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ (ΝΟΝ-COMPLIANT) 

3.50(10,12,15,18,20,21) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.00 έως 5.00 mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 27.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών και σύνθετων 
βλαβών. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο. Tα μπαλόνια πρέπει 
να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) τουλάχιστον 1 
έτος.  

ΝΑΙ 

  

50 ΥΚ071119 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 
ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ (ΝΟΝ-COMPLIANT) 

4.0 (8.10.12.14.16.18.20) 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.00 έως 5.00 mm με 
ενδιάμεσα μεγέθη ανά 0,25mm  και σε μήκη 6.00 έως 
τουλάχιστον 27.00 mm με ενδιάμεσα μήκη ανά 3 ή 4mm, 
για  δυνατότητα αντιμετώπισης απλών και σύνθετων 
βλαβών. 

Να εξασφαλίζουν χαμηλό προφίλ (profile) εισόδου: 
προφίλ άκρου 0.017’’ ή μικρότερο. Tα μπαλόνια πρέπει 
να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) τουλάχιστον 1 
έτος.  

ΝΑΙ 

  

51 ΥΚ071120 

DES ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

2.25MM  

Με ενεργή εκλυόμενη Φαρμακευτική ουσία τύπου 
Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να είναι προ-
τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 

ΝΑΙ 
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κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο 
ατσάλι με σταθερό πολυμερές. Να είναι διαθέσιμες σε 
εύρος διαμέτρων από 2.25mm μέχρι και 4.0mm και 
μηκών επιλεκτικά από 8mm μέχρι και τουλάχιστον 
38mm.  

Να έχουν CEmark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, 
που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς 
με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. 
Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει 
την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που 
τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης. Οι ενδοστεφανιαίες 
προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος.   

52 ΥΚ071088 

DES ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

2.50MM  

Με ενεργή εκλυόμενη Φαρμακευτική ουσία τύπου 
Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να είναι προ-
τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 
κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο 
ατσάλι με σταθερό πολυμερές. Να είναι διαθέσιμες σε 
εύρος διαμέτρων από 2.25mm μέχρι και 4.0mm και 
μηκών επιλεκτικά από 8mm μέχρι και τουλάχιστον 
38mm.  

Να έχουν CEmark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, 
που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς 
με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. 
Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει 
την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που 
τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης. Οι ενδοστεφανιαίες 
προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος.   

ΝΑΙ 

  

53 ΥΚ071089 

DES ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

2.75MM  

Με ενεργή εκλυόμενη Φαρμακευτική ουσία τύπου 
Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να είναι προ-
τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 
κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο 
ατσάλι με σταθερό πολυμερές. Να είναι διαθέσιμες σε 
εύρος διαμέτρων από 2.25mm μέχρι και 4.0mm και 
μηκών επιλεκτικά από 8mm μέχρι και τουλάχιστον 
38mm.  

Να έχουν CEmark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, 
που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς 
με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. 

ΝΑΙ 
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Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει 
την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που 
τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης. Οι ενδοστεφανιαίες 
προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος.   

54 ΥΚ071114 

DES ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

3.00MM  

Με ενεργή εκλυόμενη Φαρμακευτική ουσία τύπου 
Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να είναι προ-
τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 
κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο 
ατσάλι με σταθερό πολυμερές. Να είναι διαθέσιμες σε 
εύρος διαμέτρων από 2.25mm μέχρι και 4.0mm και 
μηκών επιλεκτικά από 8mm μέχρι και τουλάχιστον 
38mm.  

Να έχουν CEmark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, 
που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς 
με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. 
Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει 
την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που 
τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης. Οι ενδοστεφανιαίες 
προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος.   

ΝΑΙ 

  

55 ΥΚ071121 

DES ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

3.50MM  

Με ενεργή εκλυόμενη Φαρμακευτική ουσία τύπου 
Zotarolimus, ή Everolimus, ή Biolimus που να είναι προ-
τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 
κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο 
ατσάλι με σταθερό πολυμερές. Να είναι διαθέσιμες σε 
εύρος διαμέτρων από 2.25mm μέχρι και 4.0mm και 
μηκών επιλεκτικά από 8mm μέχρι και τουλάχιστον 
38mm.  

Να έχουν CEmark για όλες τις κάτωθι ομάδες ασθενών, 
που αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται: ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ασθενείς 
με στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες. 
Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει 
την ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) στην περίπτωση που 
τεθεί ένδειξη τέτοιας εξέτασης. Οι ενδοστεφανιαίες 
προθέσεις (stent) πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης 
(shelflife) τουλάχιστον 1 έτος.   

ΝΑΙ 

  

56 ΥΚ071058 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

Μεταλλική ενδοπρόθεση πλήρως επικαλυμμένη με 
βιοδιασπώμενο πολυμερές, εκλύουσα 

ΝΑΙ 
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αντιεπαναστενωτική ουσία –limus και με στοχευμένη 
δράση στην επί του τοιχώματος του αγγείου περιοχή. Η 
υβριδική επικάλυψη είναι συνδυασμός παθητικής και 
ενεργητικής επικάλυψης. Η παθητική επικάλυψη από 
άμορφο καρβίδιο του πυριτίου θωρακίζει την 
ενδοπρόθεση, αποτρέπει την οξείδωση των μετάλλων και 
την απελευθέρωση ιόντων μετάλλων. Να έχει χαμηλό ( 
=<100μm ) και μεταβλητό πάχος δοκίδων ανάλογα με τη 
διάμετρο, για σταθερά ικανοποιητική ακτινική δύναμη 
καθώς και μεταβλητό πάχος επικάλυψης πολυμερούς 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η στοχευμένη δράση στο 
τοίχωμα  

57 ΥΚ086044 

ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ 

Μικροκαθετήρας στήριξης οδηγών συρμάτων για 
ελικοειδή αγγεία, τύπου over the wire, με ευθύ ή 
προσχηματισμένο άκρο σε γωνίες 45, 90 και 120 μοιρών. 
Να είναι υδρόφιλοι, να επιτρέπουν την ανταλλαγή 
συρμάτινων οδηγών και να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υπερεκλεκτική 
έγχυση/χορήγηση διαγνωστικών και θεραπευτικών 
παραγόντων. Να είναι συμβατοί με οδηγά σύρματα 
διαμέτρου 0.014’’ και εξωτερικής διαμέτρου 1,8 Fr και 
2,1 Fr 

Ο καθετήρας να  είναι εύκαμπτος, μαλακός ,  να έχει 
πλέξη πεπλατυσμένων μεταλλικών ινών, με εσωτερική 
επικάλυψη από PTFE και εξωτερικά ο καθετήρας να  
διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη 75cm/85cm για ομαλή 
προσπελασιμότητα. Να διατίθεται σε μήκος 135εκ. και 
150εκ Το άκρο του καθετήρα να είναι 1.4Fr, και να έχει 
εσωτερική διάμετρο 0,016”(in.) και να είναι όλο 
ακτινοσκιερό (5mm).  

ΝΑΙ 

  

58 ΥΚ086061 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Δυνατότητα απεικόνισης της ροής του αίματος με 
περιστρεφόμενο ηχοβολέα μηχανικού τύπου, συμβατοί 
με οποιοδήποτε οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 
διαμέτρου 0.014΄΄.  

Απαραίτητα να συνοδεύεται από πλατφόρμα αυτόματης 
απόσυρσης μιας χρήσεως συμβατή για χρήση με τους 
καθετήρες ενδοαγγειακού υπερήχου 

ΝΑΙ 

  

59 ΥΚ037059 
ΣΥΡΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 

Σύρμα μέτρησης στεφανιαίας εφεδρείας 
ΝΑΙ 

  

60 ΥΚ037034 

ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΑΘΗΡΟΤOMOY 

Οδηγά σύρματα για την προώθηση της περιστρεφόμενης 
ελαίας/αθηροτόμου στο σημείο της βλάβης. Το μήκος να 
είναι 325 cm με μέγιστη διάμετρο 0.014" στα τελευταία 
2,2 cm του περιφερικού του άκρου και 0.009" στο 
υπόλοιπο τμήμα του. Να είναι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι και να διατίθεται σε δύο τύπους, 
floppy και extra support. 

ΝΑΙ 

  

61 ΥΚ086010 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ 

Καθετήρας περιστροφικής αθηρεκτομής για τη διάνοιξη 
επασβεστωμένων βλαβών. Να διαθέτει στο άκρο του 

ΝΑΙ 
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ειδική ελαία/αθηροτόμο καλυμμένη κατά το ήμισυ από 
διαμάντια μεγέθους 20 μm στο πρόσθιο μέρος της που 
θρυμματίζουν την αθηρωματική πλάκα. Η ειδική 
ελαία/αθηροτόμος να προσφέρεται σε διαμέτρους από 
1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.15, 2.25, 2.38 και 2.50 mm και 
μήκος καθετήρα 135 cm 

 Τα  υλικά ΥΚ037034 ΥΚ086010 πρέπει να είναι απαραιτήτως της ίδιας εταιρίας η οποία θα διαθέτει και θα 
παραχωρεί σε κάθε πράξη και το μηχάνημα ενδοαυλικής αθηρεκτομής 

 

62 ΥΚΦ01012 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ  ΔΥΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ (DDDR)  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: 

− Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης - 
βηµατοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία µε 
θύρες σύνδεσης IS-1. 

− Δυνατότητα αυτόµατης μετατροπής από διπολικό 
σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης 

− Βασική συχνότητα: Προγραµματιζόµενη 

− Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking 
and driven rate): Προγραμματιζόμενη 

− Τάση παλμού: Προγραμματιζόµενη ανεξάρτητα, 
για τον κόλπο και την κοιλία 

− Δυνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης ουδού 
βηµατοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία και 
αυτορρύθµιση της έντασης του χορηγούµενου 
ερεθίσµατος. 

− Διάρκεια παλµού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα 
για τον κόλπο και την κοιλία 

− Ευαισθησία: Προγραμµατιζόµενη ανεξάρτητα για 
τον κόλπο και την κοιλία 

− Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόµενα 

− Αλγόριθµοι αναγνώρισης και προτίμησης της 
ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. 

− Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: 
Προγραμµατιζόμενες  

− Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 5 έτη. 

Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες 

− Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηµατοδότησης επί 
αναγνωρίσεως ταχυρρυθμιών (mode switch). 

− Κολποκοιλιακή βηµατοδότηση ασφαλείας 

− Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόµενης µε το 
βηµατοδότη. 

− Προσαρμογή σε πρώιµη κοιλιακή συστολή. 

− Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της 
καρδιακής συχνότητας. 

Διαγνωστικές ικανότητες: 

− Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ µέσω του 
βηµατοδότη. 

− Προβολή στην οθόνη του προγραµµατιστή και 
καταγραφή ηλεκτρογράμµατος σε πραγµατικό  
χρόνο.  

ΝΑΙ 
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− Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών 
και κοιλιακών ταχυκαρδιών. 

− Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράµµατος κατά τα 
επεισόδια αυτά. 

− Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο 
και κοιλία 

Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: 

− Να υπάρχει ένας, ή συνδυασµός των ακολούθων: 
Μετρητής επιτάχυνσης, Υπολογισµός αερισµού ανά 
λεπτό, Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» 
αισθητήρας 

63 ΥΚΦ02016 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 

ΝΑΙ 
  

64 ΥΚ082001 ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΑΙ   

65 ΥΚΦ01014 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ  ΔΥΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ (DDDR-MRI)  
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
–ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΧΥΣ  3 TESLA ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

Βασικά Χαρακτηριστικά: 

− Να είναι ασφαλής κατά τη διενέργεια ολόσωµης 
µαγνητικής τοµογραφίας για 1,5 και 3 Tesla µε 
συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων,επίσης συµβατών με 
ολόσωµη µαγνητική τοµογραφία. 

− (AUTOMRI) Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης 
μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 
ημερών με την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο 
χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODEMRI με 
αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες 
τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου.  

Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: 

− Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικης αίσθησης - 
βηµατοδότησης στην κοιλία µε θύρες σύνδεσης IS-1. 

− Βασική συχνότητα: Προγραµματιζόµενη 

− Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: 
Προγραμματιζόμενη. 

− Τάση παλμού : Προγραμματιζόμενη. 

− Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη. 

− Ευαισθησία : Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για 
τον κόλπο και την κοιλία 

− Κολποκοιλιακά διαστήματα : Προγραμματιζόμενα. 

− Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: 
Προγραμματιζόμενες 

− Να γίνεται εγγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 5 έτη. 

− Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού 
βηματοδότησης στην κοιλία και αυτορρύθμιση της 
έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος. 

− Δυνατότητα αλγορίθμων αναγνώρισης και 
προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής.  

Ειδικές θεραπευτικές Δυνατότητες 

− Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηµατοδότησης επί 

ΝΑΙ 
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αναγνωρίσεως ταχυρρυθμιών (mode switch). 

− Κολποκοιλιακή βηµατοδότηση ασφαλείας 

− Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόµενης µε το 
βηµατοδότη. 

− Προσαρμογή σε πρώιµη κοιλιακή συστολή. 

− Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της 
καρδιακής συχνότητας. 

Διαγνωστικές ικανότητες: 

− Προβολή στην οθόνη του προγραµµατιστή και 
καταγραφή ηλεκτρογράμµατος σε πραγµατικό  
χρόνο.  

− Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης σε κόλπο 
και κοιλία 

− Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών 
και κοιλιακών ταχυκαρδιών. 

− Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράµµατος κατά τα 
επεισόδια αυτά. 

− Αλγόριθμοι πρόληψης κολπικών ταυαρρυθμιών. 

− Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ µέσω του 
βηµατοδότη. 

Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: 

− Να υπάρχει ένας, ή συνδυασµός των ακολούθων: 
Μετρητής επιτάχυνσης, Υπολογισµός αερισµού ανά 
λεπτό, Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» 
αισθητήρας. 

66 ΥΚΦ02007 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  MRI  ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ & 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΝΑΙ 

  

67 ΥΚΦ01013 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ  ΜΙΑΣ  ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ (SSIR) 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: 

− Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικης αίσθησης - 
βηµατοδότησης µε θύρες σύνδεσης IS-1. 

− Βασική συχνότητα: Προγραµματιζόµενη 

− Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα 
Προγραμματιζόμενη. 

− Τάση παλμού: Προγραμματιζόµενη  

− Δυνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης ουδού 
βηµατοδότησης και αυτορρύθµιση της έντασης του 
χορηγούµενου ερεθίσµατος. 

− Διάρκεια παλµού: Προγραμματιζόμενη  

− Ευαισθησία: Προγραμµατιζόµενη  

− Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμµατιζόμενη 

− Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 5 έτη. 

Διαγνωστικές ικανότητες: 

− Προβολή στην οθόνη του προγραµµατιστή και 
καταγραφή ηλεκτρογράμµατος σε πραγµατικό  
χρόνο.  

− Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης. 

Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: 

− Να υπάρχει ένας, ή συνδυασµός των ακολούθων: 

ΝΑΙ 
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Μετρητής επιτάχυνσης, Υπολογισµός αερισµού ανά 

λεπτό, Μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» 

αισθητήρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

A/A   ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  

Να δηλώνεται υποχρεωτικά το εργοστάσιο κατασκευής όπου 
κατασκευάζονται τα προοσφερόμενα συστήματα (σετ). Το 
εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2000 ή ISO 13485:2003, το 
οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά 

ΝΑΙ 

  

2  

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα 
από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος 
και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη 
της Ε.Ε. και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη 
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει τη 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ «ενεργά 
εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»-
ΦΕΚ2198/τευχ.Β/02-10-09).Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που 
υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/14-6-93 του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., που αφορά τα Ενεργά Εμφυτεύσιμα 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της 
διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης 
σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε 
φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις 
απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, 
είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών 
προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να 
φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική (β) 
ΚΥΑ σήμανση CE. 

ΝΑΙ 

  

3  

Οι προμηθεύτριες εταιρίες θα πρέπει στις προσφορές τους να 
δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ 
ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 
(ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΝΑΙ 

  

4  

Οι προσφέροντες πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν με την 
προσφορά τους ότι διαθέτουν ανά πάσα στιγμή του 24ώρου 
(συμπεριλαμβανομένων των αργιών και εορτών) καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα λειτουργίας κάθε εμφυτευθείσας συσκευής 
σε ασθενή, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα απαραίτητα 
μηχανήματα για τον έλεγχο και ρύθμιση των συσκευών, όποτε 
τους ζητηθεί από τα καρδιολογικά κέντρα. Οι τεχνικοί που 
αναλαμβάνουν τους ελέγχους και τις ρυθμίσεις πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την 
κατασκευάστρια εταιρία 

ΝΑΙ 

  

5  

Ο κατασκευαστικός οίκος μέσω των προσφερόντων να 
διαβεβαιώσει ότι το εξειδικευμένο προσωπικό και 
υλικοτεχνική υποδομή για τον έλεγχο των συσκευών θα είναι 
διαθέσιμα για την πορβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους 

ΝΑΙ 

  

6  
Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα πρέπει, υποχρεωτικά, 
να περιλαμβάνει τους κατάλληλους ηλεκτροκαθετήρες 
κοιλιακής και κολπικής βηματοδότησης παθητικής ή 

ΝΑΙ 
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ενεργητικής καθήλωσης, ώστε να γίνεται πλήρης αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων των συσκευών, τους απαραίτητους 
υποκλείδιους εισαγωγείς, καθώς και όλα τα απαραίτητα 
συνοδά υλικά για την εμφύτευση κάθε συσκευής 

7  

Τα ηλεκτρόδια (διαφλέβια) πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 
πλήρως συμβατά με τις προσφερόμενες συσκευές, και οι 
προσφερόμενες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν με 
απαγωγές – ηλεκτρόδια βηματοδοτικά όλων των 
κατασκευαστικών οίκων 

ΝΑΙ 

  

8  

Οι προσφερθείσες τιμές υποχρεωτικά θα δίνονται αναλυτικά 
ανά είδος αλλά η κατακύρωση θα γίνει στη συνολικά 
φθηνότερη τιμή ανά σετ 

ΝΑΙ 
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 Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφές-απαιτήσεις και 
τους όρους της Διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Απαιτείται, η συνυποβολή Φύλλου Συμμόρφωσης (Υπόδειγμα Πίνακα Ι, παρακάτω)  

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα 
πρέπει να συμπληρωθεί, και να υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένος, από τον 
υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις 
παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. 

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης  να διαθέτει την εξής  μορφή: 

 

 

1. Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών από τη 
Διακήρυξη. 

2. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό 
μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 
επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της  πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα 
αν αυτή αποτελεί ελάχιστη) . 

3. Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Προμηθευτή» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική 
Προδιαγραφή του προσφερόμενου είδους από τον υποψήφιο Προμηθευτή. 

4. Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε 
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή 
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης 
και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η 
πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες  (πχ. 
Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). 

5. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 
συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία 
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2). 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

A/A ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ 

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

ΥΚ074007 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
– ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ    
(Με δυνατότητα 
καθετηριασμού 
αριστερής και 
δεξιάς αρτηρίας) 
 

NAI 

Αναλυτική 
Περιγραφή 
Τεχνικής 
Προδιαγραφής 
του 
Προσφερόμενου 
Είδους από τον 
Υποψήφιο 
Προμηθευτή   

Παραπομπή στη σχετική 
σελίδα της τεχνικής 
προσφοράς του με αναφορά 
στο συγκεκριμένο 
προσφερόμενο κωδικό 
εμπορίου που αντιστοιχεί 
στον κωδικό της Διακήρυξης 
και σε τυχόν ενημερωτικά 
φυλλάδια 
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6. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 
προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων 
υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών. 

7. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να 
επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

 

Διευκρινίσεις: 
 

1. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

2. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά 
την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

3. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 
τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους 
πίνακες υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΕΕΕΣ   

Το ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στον χώρο του διαγωνισμού,108685 σε ιδιαίτερο αρχείο. 

(α) Σε μορφή PDF με το όνομα ESPD.  

(β) Σε μορφή XML με το όνομα espd-request 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) επί 
ποινή απόρριψης.  

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα: 

 

α/α 

ΠροσφερόμενοΕίδος/
υπηρεσία 

Μον. 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
Μον. 

Μερικό 
Σύνολο 

(χωρίς 
Φ.Π.Α) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
δαπάνης 
με ΦΠΑ 

Κωδικός 
Παρατ. 
Τιμών 

1 Περιγραφή ………… 

Εμπ. Κωδικός: ….... 

GMDN 

ΕΚΑΠΤΥ 

       

2         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
Επωνυμία Τράπεζας......................................................................................................  

Κατάστημα.................................................................................................................. 
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 

Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 
ΕURO................................................. 
ΠΡΟΣ 
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
“ΤΖΑΝΕΙΟ” 
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 1 & ΖΑΝΝΗ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 36 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. 
αριθμός … ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού 
των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας (αρ. διακήρυξης 14/2017) 
για την ανάδειξη Προμηθευτή για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 
Το παραπάνω  ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ  – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
Επωνυμία Τράπεζας...................................................................................................... 
Κατάστημα.................................................................................................................. 
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 

 
Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 
ΕURO................................................. 
ΠΡΟΣ 
ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
“ΤΖΑΝΕΙΟ” 
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 1 & ΖΑΝΝΗ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 36 

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.................……………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ-----------------------------------------(και ολογράφως )-----------------------------------------------------------------------
---------------------- στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της 
Εταιρείας...................................................……………………………………………………………………………………………………… 
Δ/ΝΣΗ........................................................................................................................για την καλή εκτέλεση 
από αυτήν των όρων της με αριθμό -------------- σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)ΕΤΗ» (αρ.Διακ/ξης 14/2017) και το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5% της συμβατικής εκτός Φ.Π.Α. αξίας --------------- ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) 
μήνες του χρόνου ισχύος της σύμβασης). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό 
των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Σχέδιο Σύμβασης  

 

Σύμβαση 
 

Ποσού ΧΧΧΧΧΧΧ € Πλέον ΦΠΑ 
 

Για την προμήθεια 
«ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ » 

Τόπος καταρτίσεως 
συμβάσεως: 

Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη από την υπογραφή της κι έως εξαντλήσεως των συμβατικών 
ποσοτήτων 

 

Στον Πειραιά σήμερα την .......……….. του έτους ………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

 

Διεύθυνση : Αφεντούλη και Ζαννή Τ.Κ. :  185 36 Περιοχή :  Πειραιάς   

Τηλ. Επικοινωνίας:  Email :   Φαξ :    

Α.Φ.Μ :  Δ.Ο.Υ. :   

νομίμως εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της παρούσας από τ ν κ  Διοικητή, και το οποίο στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία _________________με διακριτικό τίτλο _______________ 

 

Διεύθυνση εταιρίας:  Τ.Κ. :   Περιοχή :    

Τηλ. Επικοινωνίας:  Email :   Φαξ :    

Α.Φ.Μ :  Δ.Ο.Υ. :   

 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ___________ (ιδιότητα νόμιμου εκπρόσωπου) και η οποία στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email κλπ.) ορίζει ως 
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υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή 
του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 
βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το Νοσοκομείο, 
με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας. 

Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»    

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 
επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του 
χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά 
την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 
προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, 
γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο 
κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……………………..». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθμ. 
.. ................. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια  περιλαμβάνει  τα είδη του πίνακα που ακολουθεί ή των επισυναπτόμενων 
μηχανογραφημένων σελίδων 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ:    

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται μέχρι ………………... κι έως εξάντλησης της συμβατικής 
ποσότητας. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ως εξής: 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως αυτές 
καθορίζονται από τη λειτουργία του και κατά την απόλυτη κρίση του, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη 
της παραγγελίας τηλεφωνικά ή με fax ή  άλλο με μέσο από το Νοσοκομείο. 
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Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος παράδοσης επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε 
συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί υπό τις παρακάτω σωρευτικές προϋποθέσεις: 

Α) η τροποποίηση της σύμβασης λόγω της παρατάσεως αυτής να είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς του άρθρου 132 
του Ν 4412/2016.  

Β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης.  

γ) η παράταση να είναι ίση ή μικρότερη από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές σύμφωνα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, 
εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.  

Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) με μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή 
εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το 
προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη 
σύμβαση. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια 
ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 

4412/2016.  

  

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 
τυχόν παράτασης που χορηγήθηκε με αίτημα του Προμηθευτή πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή παράτασης με 
αίτημα της αναθέτουσας αρχής, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν 
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται 
ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται 
σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού 
χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ………………….. 
ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρώ και …………….. 
λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€).  

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 
εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την 
κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες 
του προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου.  Η πληρωμή 
της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων 
που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας  και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε 
παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγραφα της σύμβασης και σε 
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

  

Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-
05-2013). 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. 
εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης 
με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι ……………………………, η 
οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 
και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την 
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 
διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Προμηθευτής  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. (αφορά κυρίως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων)  

4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τια διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.  

5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που 
αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα  με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή 
της. 

7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής 

8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση 

να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του 
Προμηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για 
σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται 
όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η 
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 
έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός τριάντα (30) περαιτέρω ημερών 
στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 
αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον προμηθευτή μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής πέραν της αμοιβής για το μέρος της 
Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως 
αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 
τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας 
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
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γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής  
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού 
τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε: 

α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2014, η από …………………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού 
και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης 
συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά 
προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Οι διατάξεις περί προμηθειών 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

δ) Η προσφορά του προμηθευτή 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν 
έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 
καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 
Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 
210 …………….., 210 ………………….. email…………………  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο ήτοι με 
ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ 
τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πειραιά, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση 
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με 
όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει 
στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (κήρυξη 
οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 
213 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η 
απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία πρωτότυπα. Δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα 
ο Προμηθευτής.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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