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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 17 

Πόλη ΣΑΜΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 83100 

Κωδικός ΝUTS EL412                                                                                                

Τηλέφωνο 22730-83150 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες   επί της διακήρυξης Α. Μπακούλας 

Αρμόδιος  για  πληροφορίες επί των τεχνικών 
προδιαγραφών 

 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.nosokomeiosamou.gov.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και ανήκει στην 2η  ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov. gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση καθώς και από την    
διαδικτυακή διεύθυνση του Νοσοκομείου Σάμου https:// www.nosokomeiosamou.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και η δαπάνη της θα βαρύνει την 
τον ΚΑΕ 1311 108.558,48 €  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023-2024.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει εκδοθεί η απόφασης ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης με αριθμό πρωτ. 3946/24-03-2023 (ΑΔΑ:6Λ9Ζ46907Ξ-Α1Τ στον Κ.Α.Ε.1311 με δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των πιστώσεων  με  α/α  260/2023. 

 

 

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με  το άρθρου 16  του ν. 4782/2021 

http://www.nosokomeiosamou.gov.gr/
http://www.nosokomeiosamou.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια «διαφόρων αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για το έτος 
2023-2024».  

 Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των ειδών είτε β) για ένα ή περισσότερα είδη. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 108.558,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  4 & 
17% . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο  κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

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: 

 του ν. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”  

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

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

 του 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,   

 της 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»,  

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2 

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

 του 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”, 

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

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

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

                                                           
2
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της 
με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης 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 ανωτέρω 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, 

 Την υπ΄ αριθμ. 07η/22-03-2023 Απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως διενέργειας του διαγωνισμού με 

ΑΔΑ:9Γ7Ζ946907Ξ-94Μ. 

             Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/04/2023  και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
αναλυτικά ως εξής:  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr,  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

24/03/2023 
10/04/2023 

και ώρα 15:00  μ.μ. 

18/04/2023 

και ώρα 11:00  π.μ. 

   

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 188764 

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.nosokomeiosamou.gov.gr  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

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 

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://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.nosokomeiosamou.gov.gr/
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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 τους3  

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. 

 

                                                           
3
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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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 προκήρυξη – περίληψη σύμβασης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Η παρούσα 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. 

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. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  επτά (7)  ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, 
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 υπογεγραμμένο4. 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  τέσσερις (4) 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 προθεσμιών5. 

2.1.4 Γλώσσα6 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

                                                           
4
 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
5
 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

6
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, όπως 

τροποποιήθηκε  με  το άρθρου 34  παρ. 4 και 4Α του ν. 4782/2021. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)7. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 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.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από τη Μεταφραστική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από Δικηγόρο-μέλος ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου είτε από 

πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου 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, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική  και χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι 
καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η 
επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις8 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του   Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το 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 από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

                                                           
7
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή 

επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

8
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21  του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε 

και αντικατασταθηκε με  το άρθρου 21  του ν. 4782/2021 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

    2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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.9 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή10 για την υποβολή προσφοράς11.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.12    

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής13 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής14, το ποσό της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών που προσφέρονται , μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων παράτασης της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό 
των   1.881,26 ευρώ15 για όλη την σύμβαση.  
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. 

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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                           
9
 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης. 

10
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

11
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

12
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

13
 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με  το άρθρου 21  του ν. 

4782/2021 
14

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 
1α ν. 4412/2016), όπως τροποποιήθηκε  και αντικαταστάθηκε με  το άρθρου 21  του ν. 4782/2021 

15
 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52), όπως 
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με  το άρθρου 21  του ν. 4782/2021   
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Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της 
σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 
4782/2021, στους λοιπούς προσφέροντες μετά από: 

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

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε 
περίπτωση: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα 
ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73, έως 78 του ν 
4412/2016, ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4782/2021, ή 

στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3,  4 και 5 του άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών 16 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού17  

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.  Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι 
γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, καταδικαστική 
απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 

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),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

                                                           
16

 Πρβλ άρθρο 103 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του ν. 4782/2021. 
17

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με το αρ. 22 του ν. 4782/2021. 
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας 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, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής 
- μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων  της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β  (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού  Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία  των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),                                                                           

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την 
τροποποίηση  του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

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), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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  στους 
διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο,  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας.  

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, η 

περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω  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   

β) 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει                                                                                                                                       
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή 
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών                                                                                                                                             
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Oι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 
διακανονισμού. 

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

(α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει  
αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην  παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201618, περί αρχών 
που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών κυρώσεων και 
άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή αποδείξει ότι διαθέτει 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 περί 
σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

                                                           
18

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22  περ. 4 του ν. 4782/2021. 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  

(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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 19 

2.2.3.5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 4 του  άρθρου 22 του ν. 4782/2021, ο 
οικονομικός φορέας, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων  που αναφέρονται στην περ. β’ της 
παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4782/2021, δύναται να μην αποκλείεται, υπό την προϋπόθεση ότι η έχει 
αποδειχθεί 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. 

2.2.3.6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4782/2021. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας αποκλείεται, όταν αποδειχθεί ότι  βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν  είτε  
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 
4782/2021. 

2.2.3.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παρ. 2.2.3.1. και στην παρ. 2.2.3.4., εκτός από την περ. β’ αυτής, 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. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, 
και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 

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. 

                                                           
19

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, πρβλ. 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 
2018 στην υπόθεση C-124/2017, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22  παρ. 10 του ν. 4782/2021. 
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Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται 
βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος 
μέλος στο  οποίο ισχύει η απόφαση.      

2.2.3.8.  Ο  οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021, ποινή 
οριζόντιου αποκλεισμού, αποκλείεται  από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας20  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

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 ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού21  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  δηλώνουν ότι  διαθέτουν / παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  
για τις τρεις τελευταίες δημοσιευμένες διαχειριστικές χρήσεις (2020, 2021, 2022) κατ’ ελάχιστο όριο ίσο με 
το 100%, της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης.                                                                                                                                                                                        

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς  απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2020,  2021, 
2022) συναφούς αντικειμένου συμβάσεων (παράδοση όμοιων ειδών), της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας 
σύμβασης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων22   

Όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 
3 του άρθρου 75, περί κριτηρίων επιλογής, και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  Όσον αφορά στα 
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην  περ.  
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’ ή με την επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
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 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
21

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
22

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4782/2021. 
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Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα 
άρθρα 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 80, περί αποδεικτικών μέσων και 81, περί 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται 
να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73, περί λόγων αποκλεισμού και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει 
έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον 
οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74.                                                             

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο 
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς, να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, περί 
οικονομικών φορέων, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων 
φορέων. 

Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται 
κατόπιν πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο 
αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5,  2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 του ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 27 του ν. 4782/2021,  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986.  
Το ΕΕΕΣ23 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 II.24  
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4782/2021, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

24
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός 
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια 
μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.». 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα25  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται: α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 και γ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. γ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης26. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )27. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν28. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών29. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.30 
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 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4782/2021. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. 
ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους 
αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα 
αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

26
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 

27
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4782/2021. 

28
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021. 

29
 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
30

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του31. 
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 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2  και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του32 . 
Συγκεκριμένα για τους οικονομικούς φορείς, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, για την παράγραφο 
2.2.3.4 (β)  καταθέτουν το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, που αφορά τόσο Νομικά όσο και 
Φυσικά Πρόσωπα, για την έκδοση του οποίου αρμόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο. 
Επιπλέον προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές].  
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 που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1, 
στις περ. α’και β’ της παρ. 2.2.3.2 και στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 73, 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 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 ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1, στις περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 και στην περ. β’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών(e-Certis) του άρθρου 81. 
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
δ)  για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021. 

                                                                                                                                                                                                    
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
31

 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2019. 

32
 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’, με το οποίο να πιστοποιούνται η εγγραφή τους σε 
αυτό και 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. 
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 του άρθρου 2.2.4 
(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. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των 
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2020, 2021, 2022) σε περίπτωση που η δημοσίευση αυτών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα ή δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις (2020, 2021, 
2022), σε περίπτωση μη υποχρέωσης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση οικονομικών 
φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλουν αποσπάσματα  
οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα .  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Κατάλογο παραδόσεων, σε Υπηρεσίες του Δημοσίου (ημεδαπής ή αλλοδαπής), αλλά και σε ιδιώτες  που 
πραγματοποιήθηκαν  την τελευταία τριετία (2020, 2021, 2022) ιδίων με το αντικείμενο της σύμβασης. 
Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται οι ποσότητες της κάθε παράδοσης, η αντίστοιχη προσφερθείσα τιμή 
και η ημερομηνία παράδοσης.  

Η παράδοση ομοειδών ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση: 

 εάν μεν, ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με αντίγραφα συμβάσεων, πρωτόκολλα  παραλαβής από 
την αρμόδια αρχή ή βεβαίωση περί εκτέλεσης (ολικά ή μερικά) της σύμβασης. 

 εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης 
(Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) είτε με βεβαίωση του αγοραστή.  

Αν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει ανάλογα 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 
Β.5. 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 33.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις 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 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 

                                                           
33

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 
του ν. 4605/2019.  
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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 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. 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους34 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.  
Β.7. 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. 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.35 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης36  

Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα  Ι της Διακήρυξης, για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

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 

                                                           
34

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
35

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 

36    Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4782/2021  και τυποποιημένο 
έντυπο 2    Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 
296) 
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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  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

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.  
 
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.37 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(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 χαρακτήρα38, 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]   

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

                                                           
37

 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4782/2021 
38

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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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. 2690/1999 (Α’ 45), 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.39 

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 όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.40 

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 
περιλαμβάνουν41:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ)  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 

 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 καθώς και πρόσθετα 
έγγραφα, όπως καθορίζει η οικεία 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   ΙΙ ).  

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,  πλην της εγγύησης συμμετοχής. 

                                                           
39

 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019, τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4782/2021   

40
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

41
 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4782/2021   
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2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

H τεχνική  προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι  της 
Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα42  

Συγκεκριμένα, η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Οι  προσφέροντες απαραιτήτως, θα συμπληρώνουν το σχετικό Φύλλο Συμμόρφωσης, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα τις 
στήλες «Απάντηση» και «Παραπομπή». Στη στήλη παραπομπή θα πρέπει να αναγράφεται με 
σαφήνεια (π.χ. αριθμός ενότητας ή σελίδας ή συνημμένα αρχεία) το σημείο στο κυρίως κείμενο της 
τεχνικής προσφοράς που περιγράφονται λεπτομερώς και επαρκώς οι απαντήσεις της εταιρίας. 

 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι ο «πίνακας συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης» 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο 

οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές  της παρούσης. 

Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές θα 

απορρίπτονται. 

 Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - 

παραπομπή  τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα 

φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά 

υπογεγραμμένος ο ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

        Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο 

Παράρτημα  της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο 

σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και 

οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. 

         Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή και θα συμπληρωθεί 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 

 Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

 1. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: 

 - Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. 
Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους   
χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και 
πρέπει να δοθεί  απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη   επισήμανση δεν ισχύει όταν 
υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. 

 3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

                                                           
42

 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4782/2021   
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 Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει: 

 Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή  ή  αναλαμβάνεται     
η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση. 

 4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα  σημεία  της   
προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από 
τα   οποία   τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της 
προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη, 
δήλωση ,πρόγραμμα πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της  προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της 
μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της 
τεχνικής προσφοράς. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο 
απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική   η  απάντηση και η αντίστοιχη 
παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των  πληροφοριών που ζητούνται. 

                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

                                                   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ.    

-Διαστάσεις 238Χ140Χ50mm-Βάρος 24γρ  περίπου. 

-Κατασκευασμένα αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί 

πλήρως  βιοδιασπώμενο. Να διαθέτουν χωρητικότητα  > 1000ml. 

Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή 

πολτοποίησης χάρτινων σκευών. 

-Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για 

τουλάχιστον τέσσερις ώρες από τη χρήση τους. Να προσφέρονται 

συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο. 

 

 

NAI 

  

2.ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΚΑ     

-Διαστάσεις 250Χ115Χ115mm περίπου. 

-Κατασκευασμένα  αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί 

πλήρως βιοδιασπωμένο . 

-Να διαθέτουν  χωρητικότητα   800 ml. Να είναι κατάλληλα για 
κατακεκλημμένους ασθενείς. Να διαθέτουν τη δυνατότητα 
πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων 
σκευών. 
-Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για 

τουλάχιστον τέσσερις ώρες από τη χρήση τους. Να προσφέρονται 

συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια. 

 

 

ΝΑΙ 

  

3.ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ     

-Διαστάσεις 355Χ285Χ100mm περίπου. 

-Κατασκευασμένες αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί 

πλήρως βιοδιασπώμενο. Να διαθέτουν χωρητικότητα 2 λίτρων. 

Να είναι κατάλληλες για κατακεκλιμμένες γυναίκες. Να διαθέτουν 

τη δυνατότητα πολτοποίησης χάρτινων σκευών. Να διατηρούν το 

σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις 

ώρες από τη χρήση τους. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε 

χαρτοκιβώτια. 

 

 

ΝΑΙ 

  

4.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΔΥΟ ΛΙΤΡΩΝ    
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Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC 
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής 
ουρών να είναι χωρητικότητας  περίπου  2000ml με διπλές ραφές 
ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να διαθέτουν 
ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και 
με ασφάλεια τα ούρα. Ο σωλήνας να είναι ανθεκτικός στα 
τσακίσματα και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm , και να 
καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με 
καπάκι. Να διατέθει επίσης ενισχυμένες οπές για σίγουρη και 
ασφαλή στήριξη. 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

5.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ    

Σακουλάκια συλλογής ούρων νεογνικά-παιδικά 100ml μιας 
χρήσης, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, κατασκευασμένα από 
ιατρικό PVC (μη τοξικό), ατομικά συσκευασμένα σε ασφαλή 
συσκευασία που να φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml. Να είναι 
κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια ,να προσαρμόζονται 
ανατομικά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων ,να διαθέτουν 
ευρύχωρη εγκοπή προσαρμογής σχήματος οβάλ (από τη μία 
πλευρά) και πολύ καλή στεγανοποίηση. Να έχουν πολύ καλή 
συγκολλητικότητα και να είναι υποαλλεργικά, φιλικά στο δέρμα 
με ανατομικά σχεδιασμένο  «μαξιλαράκι»  από αφρολέξ 
εσωτερικά από την κολλητική τους επιφάνεια έτσι ώστε να 
τοποθετούνται σωστά και να μην τραυματίζουν. Κατά την 
αφαίρεσή τους να μην αφήνουν υπολείμματα στην επιφάνεια του 
δέρματος. 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

6.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 LT ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ    

    Ουροσυλλέκτες  κλειστού κυκλώματος. Να είναι 
κατασκευασμένα από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC με διπλές 
ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ανά 
100ml.  Ο σάκος συλλογής ουρών να είναι χωρητικότητας περίπου  
2000ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.Να διατέθουν ειδική 
εσωτερική βαλβίδα μη επιστροφής και διαφανή στρόφιγγα 
εκκένωσης των ούρων τύπου Τ.  Η  αποχετευτική είσοδος και 
έξοδος να είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο 
σωλήνας να είναι αδιαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο  
προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη διέλευση των πηγμάτων. Να 
μην τσακίζει και το συνολικό μήκος του να είναι μεγαλύτερο των 
120cm . Να διαθέτουν   ειδική ενσωματωμένη υποδοχή στο σημείο 
εισόδου  για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία καθώς και 
ενισχυμένες οπές για σίγουρη στήριξη . Να είναι  συσκευασμένες  
σε ασφαλή συσκευασία. 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

7.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ    

Μη πυρετογόνος, με συλλέκτη ωριαίας μέτρησης αποτελούμενο 
από σκληρό δοχείο 500cc με διαγράμμιση ανά 1-5cc, με φίλτρο 
οσμών, με ανεπίστροφη βαλβίδα στο σωλήνα εισαγωγής, 
κάνουλα εκκένωσης ασφαλείας με μπουτόν και σωλήνα 
προσαρμογής για επιπλέον ουροσυλλέκτη, τρία σημεία στήριξης 
και σύστημα υπερχείλισης προς τον σάκο. Σάκος από PVC με 
διαγράμμιση ανά 25-100cc, φίλτρο, βαλβίδα μη επιστροφής προς 
το δοχείο, σωλήνα εκκένωσης και κλιπ διακοπής ροής. Σωλήνας 
εισαγωγής με φίλτρο και κάψα δειγματοληψίας και ειδικό κλιπ 
στήριξης με ακροφύσιο και καπάκι που εξασφαλίζει την 
αποστείρωση της σύνδεσης. 

 

 

ΝΑΙ 
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8.ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ    

Στατώ για ουροσυλλέκτες πλαστικά ΝΑΙ   

9.ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ    

Κατακεκλιμένων ασθενών, μίας χρήσεως, σε θερμαινόμενο 
πακέτο. 

ΝΑΙ   

10.ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ     

Η μάσκα αεροζόλ οξυγόνου ενηλίκων να έχει πλάγιες οπές 
εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο 
ταινία αλουμινίου . Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη έτσι 
ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων , να διαθέτει 
μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο 
πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη 
συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή. Επίσης η μάσκα να 
συνδέεται με κυπελίδιο νεφελοποίησης φαρμάκου ,το οποίο να 
παράγει  πλούσια νεφέλη και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση 
ευρίσκεται ο ασθενής . Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10cc 
και 20cc , να διαθέτει ρυθμιστή  ροής φαρμάκου (όχι μόνο 
κλειστό –ανοικτό )  ,να εφαρμόζει εύκολα ,να συνδέεται  με 
πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80m και άνω και να εφαρμόζει  σε 
οποιοδήποτε ροόμετρο . Να είναι σε ατομική συσκευασία και να 
έχει ενσωματωμένο  σωλήνας ο οποίος  να είναι ειδικά 
κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 900 να 
μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. Το κυπελίδιο 
νεφελοποίησης  και η μάσκα να είναι στην ίδια συσκευασία. 

 

ΝΑΙ 

  

11.ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ     

     Μάσκες  αεροζόλ οξυγόνου παιδιατρικές με πλάγιες οπές 
εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρινιο 
ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη έτσι 
ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων να διαθέτει 
μεταλλικό επιρινιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο 
πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για 
συγκράτηση της μάσκας  στην κεφαλή. 

   Επίσης η μάσκα να συνδέεται με κυπελίδιο νεφελοπoίησης 
φαρμάκου  το οποίο να παράγει πλούσια νεφέλη και να 
λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση ευρίσκεται ο ασθενής. 

Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10cc και 20cc να διαθέτει 
ρυθμιστή ροής φαρμάκου (όχι μόνο κλειστό –ανοικτό),να 
εφαρμόζει εύκολα , να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 
1,80m και άνω και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Το 
κυπελίδιο νεφελοποίησης  και η μάσκα να είναι στην ίδια 
συσκευασία. 

 

          NAI 

  

12.ΜΑΣΚΕΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    

Η μάσκα να διαθέτει  επιρήνιο έλασμα εξωτερικά για καλύτερη 
εφαρμογή  στη μύτη. 

Να έχει αυξομειούμενο ελαστικό κορδόνι για σωστή εφαρμογή 
στο πρόσωπο. 

 Να είναι σε ατομική συσκευασία. 

 Να είναι κατασκευασμένη από   μη τοξικό ,διάφανο,  μαλακό, 

 

 

 

NAI 
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πλαστικό υλικό. 

Να διαθέτει συνδετικό  πλαστικό σωλήνα μήκους περίπου 2 
μέτρων. 

13.ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ          

Κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ 
πλαστικό υλικό. Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για 
καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο. Να εφαρμόζει τέλεια λόγω 
της κατασκευής και του μεγέθους της. Η μάσκα να είναι σε 
παιδικό μέγεθος και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για 
τη συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή. Εφαρμόζει εύκολα και 
συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε 
οποιοδήποτε ροόμετρο. Ο σωλήνας είναι ειδικά 
κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, να 
μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. Να διατίθεται σε 
ατομική συσκευασία. 

 

 

 

 

 

 

NAI 

  

14-16.ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 3, Νο 4, Νο 5    

Να φέρουν επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της 
επιγλωττίδας. 

Πολλαπλών χρήσεων, νούμερα 3,4 και 5. 

 

NAI 

  

17.ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ    

Η  Μάσκα  VENTURI οξυγόνου ενηλίκων να είναι κατασκευασμένη 
από διάφανο ,καθαρό μαλακό και ελαφρύ πλαστικό. Να έχει 
πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και 
επιρρίνιο ταινία αλουμινίου.Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά 
μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων.Επίσης να 
διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση 
στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την 
συγκράτηση στην κεφαλή . Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με 
κρικοειδή σωλήνα ,διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-
17cm . Να υπάρχει βαλβίδα venture ( ενσωματωμένη  πάνω στη 
μάσκα)  παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%, να 
συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και άνω και να συνδέεται 
με οποιοδήποτε ροόμετρο .Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και 
να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. Ο σωλήνας τέλος να 
είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση 
κλίσεως 90 0   να  μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

NAI 

  

18.ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΑΝΕΣΠΟΗΣ    

Κατασκευασμένη από διαφανή μαλακό πλαστικό υλικό, με 
πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι. 
Ικανοποιητικά μεγάλη με μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και 
αυξομειούμενο ελαστικό ιμάντα για τη προσαρμογή της. Με ασκό 
χωρητικότητας περίπου 1000cc και βαλβίδα μη επανεισπνοής. 
Συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους περίπου 2m και 
εφαρμόζει σε οποιαδήποτε ροόμετρο. Να μην περιέχει λάτεξ και 
να είναι σε ατομική συσκευασία. 

 

 

ΝΑΙ 

  

19.ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ    

Βουρτσάκια μιας χρήσεως, πλαστικά, αποστειρωμένα, σε ατομική 
συσκευασία μήκους περίπου 19cm. 

 

ΝΑΙ 

  

20.ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ    
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Σπάτουλες ξύλινες μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα μήκος 18cm 
περίπου. 

ΝΑΙ   

21-23.ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ S,M,L    

Να είναι κατασκευασμένα από υλικό μη τοξικό, μη πυρογενή, να 
μην σπάνε κατά τη    χρήση, με βίδα και να διατίθενται σε ατομική 
συσκευασία. Small-medium-large. 

        

         ΝΑΙ 

  

24.ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ    

Να είναι ξύλινα αποστειρωμένα  και να διατίθενται σε 
συσκευασία  του ενός.  

 

ΝΑΙ 

  

25.ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ    

Ενηλίκων, ατραυματικοί με μαλακά ρουθούνια (ελαστικό και 
μαλακό υλικό) εύκαμπτη αλλά να μην τσακίζουν εύκολα, να 
σταθεροποιούνται σωστά στη θέση υποδοχής των ρουθουνιών 
και να φέρουν ελαστικό σύνδεσμο σταθεροποίησης. Να 
διατίθενται με σωλήνα 2m τουλάχιστον. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

26.ΦΑΚΑΡΟΛΑ    

Φακαρόλα πλάτους 2,5 ή 3cm                                                        

Υφασμάτινη 100% βαμβακερή, σε ρολά των 100m 

 

ΝΑΙ 

  

27.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ    

-Προεκτάσεις ορού PVC , με άκρα σύνδεσης female luer lock και 

male luer lock, διαφανείς, με εσωτερική διάμετρο 3 mm περίπου, 

εξωτερική διάμετρο 4mm περίπου, αντοχή σε πιέσεις 250psi, σε 

μήκος 100cm, με πώματα προστασίας σε κάθε άκρο, μιας 

χρήσεως,  σε αποστειρωμένη συσκευασία, latex free, DEHP free, 

ελεύθερες πυρετογόνων. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

28.ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑΚΙ    

Ξυριστικές μηχανές μ.χ. με χτενάκι   ΝΑΙ   

29.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ     

-Ο μετρητής και οι ταινίες να χρησιμοποιούν ηλεκτροχημική 

μέθοδο για την μέτρηση της γλυκόζης.  

-Ο μετρητής σακχάρου να μπορεί να αναλύει τόσο τριχοειδικό 

όσο και φλεβικό αίμα. 

- Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση . 

-Ο μετρητής να ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την 

είσοδο της ταινίας στην υποδοχή μέτρησης ,χωρίς κουμπιά, on-off 

διακόπτες.  

-Η τοποθέτηση του δείγματος να γίνεται στο άκρο της ταινίας και 

να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή.  

-Αυτόνομος έλεγχος επάρκειας όγκου δείγματος < ή = με 0,6 μ L 

και να δίνεται το αποτέλεσμα σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 6΄΄.  

-Το εύρος των μετρήσεων να είναι από 20mg-500mg/dl.  

- Το αποτέλεσμα των μετρήσεων να μην επηρεάζεται από 

λαμβανόμενα φάρμακα, ή άλλες ουσίες (π.χ. ψηλές τιμές ουρικού 

οξέος) και εξωγενείς παράγοντες (θερμοκρασία).  

-Η αντίδραση να μην επηρεάζεται από το φως. 
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-Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε εύρος τιμών 

αιματοκρίτη 20-50% περίπου. 

Να μην επηρεάζεται από συγκεντρώσεις χοληστερόλης έως 

500ml/dl και τριγλυκεριδίων έως 3000dl/ml. 

-Η εναπόθεση του δείγματος και η μέτρηση να είναι απλή και 

ασφαλής. 

-Να υπάρχει πρόβλεψη για αποφυγή μετάδοσης μολύνσεων από 

τον ένα ασθενή στον άλλο μέσω του μετρητή. 

-Να μην απαιτείται καθαρισμός του μετρητή μετά από κάθε 

ανάλυση. 

- Η απόρριψη της ταινίας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης του εξεταστή. 

-Τα αποτελέσματα να είναι ευανάγνωστα. 

-Η συσκευασία των ταινιών να τις προστατεύει από οποιονδήποτε 

κίνδυνο αλλοίωσης . 

-Ο μετρητής να δείχνει όλα τα μηνύματα στα Ελληνικά.  

-Να διαθέτει ISO 15197 / 2013  

-Να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης και να έχει καταχωρηθεί 

στο σύστημα e-daby του ΕΟΠΠΥ (ΦΕΚ 2315/2019).                         

O προμηθευτής των ταινιών θα προμηθεύσει ΔΩΡΕΑΝ το 
νοσοκομείο με τους απαραίτητους μετρητές σακχάρου αίματος.                  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

30. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ    

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), με ρυθμιστή ακριβείας 
(ρολόϊ, βαρελάκι)αποστειρωμένες μη τοξικές και ελεύθερες 
πυρετογόνων.Έχουν τέλειο φινίρισμα είναι  λείες και 
απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ξένο σώμα. Είναι 
κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό (PVC) 
ιατρικού τύπου (Medical Grade), σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
standards. 

Το ρύγχος διάτρησης έχει λεία επιφάνεια, ικανό μήκος και 
αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα ενώ διαθέτει 
ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο 
προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του διαλύματος. 
Προκειμένου η διείσδυση του ρύγχους να γίνεται εύκολα και 
απρόσκοπτα στην φιάλη διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη στην 
εύκολη τοποθέτηση της συσκευής. Ο κύριος σωλήνας των σκευών 
είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος δεν τσακίζει και μήκους από 
160-200 cm. Να γίνεται παράλληλη χορήγηση φαρμάκων από 
πλαγιά διακλάδωση (ΤΥΠΟΥ Υ). 

Το άκρο του τμηματος συνδέσεις της συσκευής να φέρει ειδική 
υποδοχή συνδέσεις τύπου LUER-LOCK.   

Διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg εύχρηστο και ανοικτό 
κατά την αποθήκευση παρέχοντας τη δυνατότητα 
σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής.  Ο  όγκος ροής των 
διαλυμάτων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές 10 - 
250ml / hr (60 σταγόνες, μεταφερόμενος όγκος 1g ± 0,1g / λεπτό 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC) και επιτυγχάνεται από τον 
ρυθμιστή ακριβείας (ρολόι - βαρελάκι). Η διαβάθμισή του 
ρυθμιστή ακριβείας είναι απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ  
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Ο σταγονοθαλαμος να είναι πλαστικός –μη τοξικός και εύκολα 
πιεζόμενος ,το φίλτρο του να είναι ικανό για πλήρη κατακράτηση 
σωματιδίων 

31.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BILLAU    

Η μονάδα θωρακικής παροχέτευσης δύο θαλάμων, να είναι από 

στέρεο, καθαρό, ανθεκτικό πλαστικό. 

 

ΝΑΙ 

  

32.ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLOW 1 ΘΑΛΑΜΟΥ 3000 CC    

-Η μονάδα να είναι ενιαία, ανθεκτική, από καθαρό πλαστικό 

-Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαρυτική παροχέτευση 

υπεζωκοτικής συλλογής (υγρού ή αίματος) του ασθενούς, ή με 

ελεγχόμενη αναρρόφηση 

-Ο σωλήνας σύνδεσης του ασθενούς χωρίς latex. 

-Να διαθέτει ενσωματωμένο σταντ και να είναι σε συσκευασία 

αποστειρωμένη 

-Διαθέτουν σταθερή βάση, χερούλι ασθενή και άγκιστρα κλίνης. 

 

 

 

    ΝΑΙ  

  

33-36.ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 10, ΝΟ 10, ΝΟ 15, 
ΝΟ 20 

   

- Νυστέρι μιας χρήσης αποστειρωμένο.  

- Να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία Γ. 

- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. 

- Να έχει ακρίβεια κοπής και να χρησιμοποιείτε για 

πολλαπλές τομές. 

- Να διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις. 

- Να φέρει χρωματική ένδειξη ανάλογα το μέγεθος . 

- Να υπάρχει ένδειξη προσδιορισμού του μεγέθους στο πίσω 

μέρος  της ατομικής συσκευασίας. 

- Να συμβαδίζει με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

- Δυνατότητα αποστολής δείγματος. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

37-40.ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 2, ΝΟ 3, ΝΟ 4, ΝΟ 5    

Μίας χρήσεως αποστειρωμένοι:                                                         

       Μέγεθος 2                                                                     

           Μέγεθος 3                                                            

  Μέγεθος 4  
  Μέγεθος 5                                                                    

 

ΝΑΙ 

  

41.ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ    

Μίας χρήσεως, με όγκο σακούλας κατά προσέγγιση 1800ml, όγκο 
παλμού με το ένα χέρι έως 600ml, αναπνευστική συχνότητα 0-20, 
νεκρό χώρο  μικρότερο από 7ml και μάσκα περίπου 100ml. 

 

      ΝΑΙ 

  

42-43.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΝΗΛΗΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΑ    

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, αποστειρωμένα, με GEL, 
για χρήση σε χειρουργείο, για παρακολούθηση καρδιακής 
λειτουργίας, τεστ κόπωσης, monitor κ.τ.λ. Να είναι 
κατασκευασμένα από foam υλικά, να μην περιέχουν PVC και αυτό 
να επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία με ειδική ένδειξη. Η 
αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του 

 

 

 

ΝΑΙ 
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δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Πρέπει να 
προσρμόζεται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος, χωρίς 
να τραβά το δέρμα. Δεν πρέπει να δημιουργεί παράσιτα κατά την 
κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστο από υγρά και να μπορεί 
να παραμείνει στο δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να προκαλέσει 
ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. Τα 
ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους, 
οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και την ζέστη. 

44.ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ    

Εμποτισμένα με αντισηπτικό και σαπούνι χαμηλού pH, 

υποαλλεργικό σε ατομική συσκευασία. 

ΝΑΙ   

45.ΣΥΣΚΕΥΕΣ SOLUSET    

-Ογκομετρική συσκευή για ελεγχόμενη ακριβή χορήγηση 
ενδοφλέβιων διαλυμάτων των 100 ml σε μικροσταγόνες (1ml=60 
μικροσταγόνες) τύπου Soluset. 
-Ο σωλήνας της συσκευής να είναι άχρωμος και διαφανής από 
βιοσυμβατό ανθεκτικό υλικό, το οποίο δεν παραμορφώνεται. 
-Να φέρει αιχμηρό διάτρητο ρύγχος από ενισχυμένο υλικό, το 
οποίο να μην παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του περιέκτη 
και αεραγωγό πώμα με αδιάβροχο φίλτρο. 
-Να φέρει σφικτήρα ασφαλείας πάνω από τον ογκομετρικό 
κύλινδρο. 
-Ο ογκομετρικός κύλινδρος (περιέκτης) χωρητικότητας 100 ml να 
έχει στην εξωτερική του επιφάνεια ενσωματωμένο αεραγωγό με 
φίλτρο για την κατακράτηση αιωρούμενων μικροοργανισμών 
καθώς και σημείο εμπλουτισμού από latex. 
-Ο ογκομετρικός κύλινδρος (περιέκτης) χωρητικότητας 100 ml να 
είναι αριθμημένος ανά 10 mi με ενδιάμεση μιλιμετρική διαίρεση. 
-Στην κάτω εσωτερική επιφάνεια του ογκομετρικού κυλίνδρου να 
υπάρχει επιπλέουσα βαλβίδα που με το τέλος της χορήγησης να 
κλείνει μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα στη συσκευή. 
-Να διαθέτει διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο 
βρίσκεται ο σταγονομετρητής και στο κάτω μέρος του θαλάμου 
να υπάρχει μικροβιοκρατές φίλτρο για την κατακράτηση 
μικροοργανισμών. 
-Να φέρει αξιόπιστο ρυθμιστή ροής σταγόνων με τροχό. 
-Πριν το άκρο της συσκευής να έχει πλάγια διακλάδωση τύπου Υ 
με latex. 
-Το τελικό  άκρο της συσκευής να καταλήγει σε αρσενικό 
συνδετικό με σύστημα ασφαλείας luer lock, το οποίο να 
καλύπτεται με αποσπώμενο τμήμα ασφαλείας που να επιτρέπει 
την εξαέρωση της συσκευής με καλυμμένο το άκρο της. 
-Η συσκευή να έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 180 cm. 
-Να φέρει σήμανση CE. 
-Να είναι αποστειρωμένη, να πληροί τους διεθνείς κανόνες 
ασφαλείας ,αποστείρωσης και συντήρησης και να αναγράφεται 
ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης 
της αποστείρωσης. 
-Να φέρει οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

46.ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ    

-Να  έχουν  μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και στις δύο όψεις του 
σάκου. 
-Να έχουν με παράθυρο επιθεώρησης των κενώσεων. 

 

 

  





Σελίδα 32 

-Να φέρουν  βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε ουροσυλλέκτη 
και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκου 
με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος verco. 
Διάμετρος  κοπής  έως 90 mm.        

ΝΑΙ 

47.ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ    

-Να είναι διαφανείς και αυτοκόλλητοι με δερμοπροστατευτική 
κολλητική επιφάνεια 
-Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη να προσκολλάται 
ασφαλώς στο δερμα, να μην είναι ερεθιστική 
-Να έχουν αντιιδρωτικό αντιαλλεργικό κάλυμμα 
-Να έχουν εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα που να μπορεί να 
συνδεθεί μα κάθε τύπο ουροσυλλέκτη 
-Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής για να μην επιτρέπουν την 
παλινδρόμηση των ούρων. 
-Να έχουν ενσωματωμένη αυτοκόλλητη βάση και άνοιγμα 
διαφόρων διαστάσεων 10-60mm±10 με κανάλια διανομής των 
ούρων.     

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

48.ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3   ML    

Σάκοι μιας χρήσεως 3lt για επιτοιχία αναρρόφηση ΝΑΙ   

49.ΠΟΥΑΡ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΥΓΡΩΝ 

   

Ασκός έγχυσης με πίεση έως 300mmHg με στρόφιγγα στοπ 
διαφυγής αέρα – προς αποφυγή παλινδρόμησης για τη σύνδεση 
του σε αρτηριακή γραμμή αλλά και για χορήγηση αίματος. 

 

ΝΑΙ 

  

50-52.ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  S,Μ,L 

   

-Οι περισκελίδες, να είναι κατάλληλες για την πρόληψη της εν τω 
βάθει φλεβικής θρόμβωσης. 
-Μέσω της διακοπτόμενης διαδοχικής πνευματικής παροχής 
πεπιεσμένου αέρα από τη συσκευή της αντλίας, οι περισκελίδες 
που εφαρμόζονται στον ασθενή, να μιμούνται τη δράση της 
αντλίας του άκρου ποδός και τη μυϊκή αντλία στις φλέβες των 
κάτω άκρων, αποτρέποντας έτσι το φαινόμενο της φλεβικής « 
στάσης» του αίματος.( venous stasis)  . 
-Οι περισκελίδες να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους στον 
ασθενή, καθώς και στην απομάκρυνσή τους, ενώ η ελάχιστη 
επιφάνεια διασύνδεσης να δίνει την δυνατότητα της άμεσης 
παρακολούθησης των άκρων του ασθενούς.  
-Οι περισκελίδες να είναι μιας χρήσης, ενώ το υλικό κατασκευής 
τους να είναι αντιαλλεργικό, πυκνής ύφανσης και latexfree.. Το 
υλικό της ύφανσης, να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό του άκρου 
του ασθενή ώστε να ελαχιστοποιείται η εφίδρωση . 
-Οι περισκελίδες να διαθέτουν velcro γύρω από το πέλμα και τη 
γαστροκνημία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη, 
ευκολότερη και πιο ασφαλής εφαρμογή τους στα άκρα του 
ασθενούς. Οι περισκελίδες κνήμης – πέλματος, στηρίζουν 
κατάλληλα το πόδι του ασθενούς έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
πρόπτωση. 
-Τα δάκτυλα του ποδιού του ασθενούς να είναι ελεύθερα, έτσι 
ώστε να επιτρέπεται στο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό η 
παρακολούθηση της αιμάτωσης των άκρων του ασθενούς.  
-Οι περισκελίδες να διαθέτουν απαραιτήτως τέσσερις θαλάμους 
διαδοχικής συμπίεσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα η 

 

ΝΑΙ 
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αποτροπή δημιουργίας θρόμβων. 
-Να τεκμηριώνεται επιστημονικά βάσει κλινικών μελετών η χρήση 
των 4 θαλάμων έναντι του ενός και των τριών.    
-Οι περισκελίδες να δέχονται πίεση 50mmHg έως 60 mmHg, ενώ ο 
κύκλος λειτουργίας τους να είναι ένα (1) λεπτό. 
-Οι  περισκελίδες να προσαρμόζονται μέσω 4 υποδοχέων 
διαφορετικής χρωματικής κωδικοποίησης  στην αντλία με 
τετραπλό καλώδιο. (ένας αυλός για κάθε θάλαμο της 
περισκελίδας συγκεκριμένου χρώματος ώστε να αντιστοιχεί στο 
ίδιο χρώμα του αντίστοιχου υποδοχέα) 
-Οι περισκελίδες να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη, small, medium 
και large. 
-Οι περισκελίδες να συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE Mark και 
ISO. 
-Να είναι συμβατές με τη συσκευή DVT phlebo press. 
-Η προμηθεύτρια εταιρεία να παρέχει όλη την απαραίτητη 
εκπαίδευση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα 
χειρίζεται το προϊόν.    

53-55.ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ    

Σετ περιχειρίδα-αεροθάλαμος διπλού αυλού latex. Η περιχειρίδα 
να είναι υποαλλεργική και πλενόμενη. Να φέρει  αυτοκόλλητο 
κλείσιμο (velcro).  Να δωθούν οι διαστάσεις των περιχειρίδων για 
όλα τα μεγέθη, προς επιλογή. 

ΝΑΙ   

56.ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ    

-Το υλικό της ζώνης να είναι ανθεκτικό και να διαθέτει κλιπ 

ασφάλισης. 

-Το υλικό της ζώνης να είναι υποαλλεργικό, φιλικό προς το δέρμα 

με σκοπό την αποφυγή αντιδράσεων υπερευαισθησίας του 

οργανισμού (π.χ. αλλεργία). 

-Η τοποθέτηση της ζώνης να είναι εύκολη, γρήγορη με ασφαλές 

κράτημα στον βραχίονα του αιμοδότη με σκοπό την 

αποτελεσματική αιμοληψία. 

-Η απελευθέρωση να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια. 

-Να είναι πολλαπλών χρήσεων. 

-Να έχει την δυνατότητα πλύσης σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60 
oC. 

-Οι ζώνη να έχει μήκος 40cm. 

ΝΑΙ   

57.ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΧ    

    Μιας χρήσης  
 - Από πολυαιθυλένιο 
 - Να είναι αδιάβροχη 
 - 75Χ130cm 

 

     ΝΑΙ 

  

58.ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ     

Να είναι από πλαστικό υλικό  που να μην το διαπερνά η βελόνα 
και το καπάκι να κλείνει ερμητικά. 

      ΝΑΙ   

59.ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ    

Τα δοχεία συλλογής ούρων να είναι  από πλαστικό, με 
διαβαθμίσεις ανά 10 ml με βιδωτό πώμα,  να υπάρχει ετικέτα 
αναγραφής στοιχείων,  και να είναι αποστειρωμένα με 
γ΄ακτινοβολία . Επίσης να υπάρχει ετικέτα ασφαλείας που να 

ΝΑΙ   
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αποδεικνύει ότι το δοχείο δεν έχει ανοιχτεί. 

60.ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ    

Διαθέτει σωλήνα εισπνοής με μορφή σπιράλ για ευκαμψία και 
αντοχή και έχει τρεις διαδοχικούς θαλάμους με αιωρούμενα 
σφαιρίδια ανά αύξοντα ρυθμό εισπνεόμενου όγκου ανά sec. 
Διαθέτει φίλτρο απορρόφησης τυχόν μικροσωματιδίων και ειδική 
θήκη για αποθήκευση του σωλήνα εισπνοής. 

 

      NAI 

  

61.ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ    

-Να είναι κατάλληλο για χρήση, στη μασχάλη ή στο στόμα  

-Να κάνει ακριβή μέτρηση σε λίγα δευτερόλεπτα  

-Να έχει ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της μέτρησης  

-Η άκρη να είναι μαλακή ή εύκαμπτη για αποφυγή τραυματισμού  

-Να διαθέτει οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση  

-Να έχει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα 

-Να κάνει μέτρηση σε βαθμούς κελσίου (32 - 42.9°C) 

-Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει : 

-Να είναι αδιάβροχο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση  

-Να είναι χωρίς υδράργυρο 

-Να έχει σήμανση CE 

-Να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση 

Η μπαταρία να εμπεριέχεται    

 

 

 

 

 

 

NAI 

  

62-67.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 6-6,5-7-7,5-8-8,5    

-Nα είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό LATEX  
-Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ’ όλο το μήκος 
της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή 
συγκράτηση του γαντιού. 
-Αυξημένου μήκους τουλάχιστον 300 mm (με κοντή μανσέτα) με 
πούδρα σε μεγέθη Νο6, 6.50, 7.0, 7.50,8.0, 8.50. 

 

 

NAI 

  

68-72.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 6,5-7-7,5-8-8,5    

 Να έχουν πάχος 40% μεγαλύτερο από ότι τα απλά γάντια 
χειρουργείου. 

 Να έχουν εξαιρετική αντοχή σε θραύση. 
 Να είναι κατασκευασμένα με πρότυπο ποιότητας 150 9001 

150 13485 και ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-1, -2, -3 και 
374_2, 3 

 Να έχουν σκούρο καφέ λάτεξ. 
 Να είναι πλαστικοποιημένα. 

Όλα τα είδη γαντιών  

 Να φέρουν σήμανση CE από το Κοινοποιημένο Οργανισμό. 
 Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα 

με πέντε έτη διάρκεια. 
 Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. 
 Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

(Έλεγχος για την ανίχνευση οπών) 

 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών 
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όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής) 

 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας) 

 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, 
το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. 

 Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. 
 Να αναγράφεται το μέγεθος και το δεξί – αριστερό είτε στο 

πάνω μέρος της συσκευασίας του κάθε γαντιού είτε πάνω 
στο γάντι. 

 Με ειδικά διαμορφωμένη την εξωτερική επιφάνεια για 
σωστή αίσθηση αφής. 

 Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η 
ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των 
έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. 

 Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.  

73.ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 80Χ20    

Χαρτί Καρδιογράφου 80Χ20 ΝΑΙ   

 

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, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα III  της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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 και 
 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε 
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης43  

δ) οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 
3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το 
υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να 
είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης. Eπίσης, θα πρέπει να 
αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού του κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών. Αν δεν 
υπάρχει  αντιστοιχία: 
θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

                                                           
43 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών44   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά από τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου 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 να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία 

ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς. Αν 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 να 

παρατείνουν την προσφορά τους»45 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών46 

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,47  

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.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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. 

                                                           
44

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4782/2021   
45

 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019,  όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 39 του ν. 4782/2021. 

46
 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 

47
 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 34 έως 40 καθώς και τα άρθρα 42 έως 44 του ν. 4782/2021. 
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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» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 18/04/2023  και ώρα.11:00 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών  ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας 
τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης», σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 
4782/2021. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών48 

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 προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του 
άρθρου 72, περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής.  Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά 
σύμφωνα με την περ. α’ και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.  

γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα 
πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.  

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’.  

                                                           
48

 Πρβλ το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4782/2021. 
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Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, το Νοσοκομείο 
Σάμου ως  αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.  Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89  του ν. 
4412/2016,όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4782/2021. Αν οικονομικός φορέας δεν 
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει 
εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου49 - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφεύγων, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 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 το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
καλείται ο προσωρινός ανάδοχος  να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη 
υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την 
αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα 
οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του 
προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1.  Το παρόν εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 
στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, 
εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου συνδρομής όρων 
συμμετοχής και οψιγενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 
σύμφωνα με το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην παρ.  2, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.  

 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

Επισημαίνεται50 ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού 
οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή 
παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος 
έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της 
ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται  μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εφόσον, η διαδικασία ανάθεσης 
διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.   

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 
4 του άρθρου 372, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης,  
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γ) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’  127), εφόσον απαιτείται, και δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία 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. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική 
επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

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 αρχής51 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.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης52. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά53 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.  
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 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
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 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
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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 
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. 

Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 362, περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίηση της περ. α’ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους 
και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλομένης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή 
τους. 
Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό ή αν ο διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας 
αρχής. 
Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου  της ΑΕΠΠ ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της 
προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία 
κατάθεσής της. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την εξέταση της 
προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε 
εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. Εφόσον ο προσφεύγων ή ο παρεμβαίνων ή η αναθέτουσα 
αρχή αιτηθούν να αναπτύξουν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους επί των λόγων της προδικαστικής 
προσφυγής, ο προεδρεύων του κλιμακίου με πράξη του δύναται να καλεί σε ακρόαση ενώπιον του 
κλιμακίου όλους τους ανωτέρω σε ημέρα και ώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι αργότερα από την ημέρα και 
ώρα εξέτασης της προσφυγής. Η κλήση για την ακρόαση κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ακρόαση στον προσφεύγοντα, στην 
αναθέτουσα αρχή και στον ασκήσαντα παρέμβαση. Ακρόαση δεν πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία για 
τη λήψη ή μη προσωρινών μέτρων. 
Το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συμμόρφωση της 
αναθέτουσας αρχής με την περ. α’ της παρ. 1. Εάν διαπιστώσει ότι η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωση της περ. α’ της παρ.1, η κοινοποίηση γίνεται με μέριμνα της ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι 
να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 362 περί άσκησης προσφυγής και άσκησης 
παρέμβασης.  
Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, 
τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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 άσκηση της ως άνω 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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου54. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
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 Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 
ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής55. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 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 διαφορετικά56. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, για τους λόγους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016,  όπως αυτό  τροποποιήθηκε  με το άρθρο 46 του ν. 4782/2021. 
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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 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 





Σελίδα 43 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,  το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ .12 του άρθρου 21 του ν. 4782/2021. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης  κατά το άρθρο 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, θα απαιτείται από  τον ανάδοχο να 
καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής 
εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τις προμήθειες και 
υπηρεσίες, επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

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. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της  εγγύησης καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, 
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά,  η εγγύηση καλής εκτέλεσης  αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το 
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.57. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της58 

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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201659  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης60  

4.6.1. 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  

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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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
58

 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
59

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

60
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201661, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 62 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 
4782/2021. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)63 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4%   επί του καθαρού ποσού.                                                                                                                    

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος64  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. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση, θα κοινοποιείται  στον ανάδοχο 
ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 
όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
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 Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 

63
 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

64
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021. 
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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, 

β)Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων  
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π   Όπου:     

Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω  
αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 
από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και 
προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης.  

Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν  προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, 
η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά 
την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

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 
πρόστιμο65 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. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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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. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων66   

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), 6.4. 
(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 ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 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 Δικαστήριο Σάμου, 
στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/201667. 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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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε 
νομικού προσώπου και κατόπιν εντολής του ιδίου. 

Τα υλικά θα παραδίδονται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, εντός  3 ημερών από την ημερομηνία 
παραγγελίας. Για το Νοσοκομείο, η παράδοση θα γίνεται στους αποθηκευτικούς χώρους του.  

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 περί 
οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. 
Η  παραλαβή θα ενεργείται από την τριμελή επιτροπή παραλαβής των υλικών που συστάθηκε με απόφαση 
του Δ.Σ του Νοσοκομείου. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα 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. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ 
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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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 ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος 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  

Δείγματα θα κατατεθούν, αν ζητηθούν από το γνωμοδοτικό όργανο και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της  
αναθέτουσας αρχής. 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής  

Οι προσφερόμενες τιμές  είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και  δεν αναπροσαρμόζονται. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης). 

 

  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.ΑΓΓΕΛΗ 

 

 





Σελίδα 50 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης                                                                                                                                   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α/Α CPV Ονομασία Υλικού 
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ή
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α

θ
α

ρ
ή

   
Α

ξί
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 %
  Φ

Π
Α

 

Προϋπολογι
σμός 

Δαπάνης  

1 
 33140000-3 

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. ΤΕΜΑΧΙΑ 
25.000 0,12 € 3.000,00 € 17 3.510,00 € 

2 
 33140000-3 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΚΑ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 
7.310 0,98 € 7.163,80 € 17 8.381,65 € 

3 
 33140000-3 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.600 0,98 € 1.568,00 € 17 1.834,56 € 

4 
 33140000-3 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 
ΔΥΟ ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
4.580 0,50 € 2.290,00 € 17 2.679,30 € 

5 
 33140000-3 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
110 0,30 € 33,00 € 17 38,61 € 

6 
 33140000-3 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ 
ΚΑΝΟΥΛΑ 2 LT 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
4.100 0,50 € 2.050,00 € 17 2.398,50 € 

7 
 33140000-3 

ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
150 3,50 € 525,00 € 17 614,25 € 

8 
 33140000-3 

ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
2.000 0,20 € 400,00 € 17 468,00 € 

9 

 33140000-3 

ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1.000 1,60 € 1.600,00 € 17 1.872,00 € 

10 

33140000-3 

ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

3.000 0,90 € 2.700,00 € 17 3.159,00 € 

11 
 33140000-3 

ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 
2.000 0,70 € 1.400,00 € 17 1.638,00 € 

12 
 33140000-3 

ΜΑΣΚΕΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
3.100 0,75 € 2.325,00 € 17 2.720,25 € 

13 
 33140000-3 

ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 
2.000 0,75 € 1.500,00 € 17 1.755,00 € 

14 
 33140000-3 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 
10 30,00 € 300,00 € 17 351,00 € 

15 
 33140000-3 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 
20 30,00 € 600,00 € 17 702,00 € 

16 
 33140000-3 

ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
10 30,00 € 300,00 € 17 351,00 € 

17 
 33140000-3 

ΜΑΣΚΕΣ VENTURI 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
8.760 0,80 € 7.008,00 € 17 8.199,36 € 

18 
 33140000-3 

ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΑΝΕΣΠΟΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.600 0,75 € 1.200,00 € 17 1.404,00 € 
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19 
 33140000-3 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΕΣΤ 
ΠΑΠ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.000 0,10 € 100,00 € 17 117,00 € 

20 
 33140000-3 

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.000 0,30 € 300,00 € 17 351,00 € 

21 
 33140000-3 

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ S ΤΕΜΑΧΙΑ 
600 0,35 € 210,00 € 17 245,70 € 

22 
 33140000-3 

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ Μ ΤΕΜΑΧΙΑ 
600 0,35 € 210,00 € 17 245,70 € 

23 
 33140000-3 

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ L ΤΕΜΑΧΙΑ 
600 0,35 € 210,00 € 17 245,70 € 

24 
 33140000-3 

ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
15.000 0,03 € 450,00 € 17 526,50 € 

25 
 33140000-3 

ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 
8.000 0,30 € 2.400,00 € 17 2.808,00 € 

26 
 33140000-3 

ΦΑΚΑΡΟΛΑ m 
2.000 0,20 € 400,00 € 17 468,00 € 

27 
 33140000-3 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.100 0,40 € 440,00 € 17 514,80 € 

28 
 33140000-3 

ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑΚΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
3.000 0,15 € 450,00 € 17 526,50 € 

29 
 33140000-3 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΑΚΧΑΡΟΥ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 
45.000 0,052 € 2.340,00 € 17 2.737,80 € 

30 
 33140000-3 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
7.300 0,90 € 6.570,00 € 17 7.686,90 € 

31 
 33140000-3 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ BILLAU 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
40 25,00 € 1.000,00 € 17 1.170,00 € 

32 
 33140000-3 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLOW 1 
ΘΑΛΑΜΟΥ 3000 CC 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
80 22,00 € 1.760,00 € 17 2.059,20 € 

33 
 33140000-3 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ - 10 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.400 0,15 € 210,00 € 17 245,70 € 

34 
 33140000-3 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ - 11 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
5.100 0,15 € 765,00 € 17 895,05 € 

35 
 33140000-3 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ - 15 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
1.300 0,15 € 195,00 € 17 228,15 € 

36 

 33140000-3 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΥΜΕΡΟ - 20 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

800 0,15 € 120,00 € 17 140,40 € 

37 

 33140000-3 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 
2 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

70 3,00 € 210,00 € 17 245,70 € 

38 

 33140000-3 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΟ 
3 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

100 4,20 € 420,00 € 17 491,40 € 

39 

 33140000-3 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 
4 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

100 5,20 € 520,00 € 17 608,40 € 
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40 

 33140000-3 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 
5 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

50 5,50 € 275,00 € 17 321,75 € 

41 

 33140000-3 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

223 9,00 € 2.007,00 € 17 2.348,19 € 

42 

 33140000-3 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ 
ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

15.000 0,12 € 1.800,00 € 17 2.106,00 € 

43 

 33140000-3 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ 
ΜΟΝΙΤΟΡ ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

100 0,12 € 12,00 € 17 14,04 € 

44 

 33140000-3 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

5.000 0,12 € 600,00 € 17 702,00 € 

45 

 33140000-3 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ SOLUSET ΤΕΜΑΧΙΑ 

3.850 1,00 € 3.850,00 € 17 4.504,50 € 

46 

 33140000-3 

ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

600 11,00 € 6.600,00 € 17 7.722,00 € 

47 

 33140000-3 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

400 3,10 € 1.240,00 € 17 1.450,80 € 

48 

 33140000-3 

ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3   
ML 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

400 1,82 € 728,00 € 17 851,76 € 

49 

 33140000-3 

ΠΟΥΑΡ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ) 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΙΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

28 10,00 € 280,00 € 17 327,60 € 

50 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  S 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

20 36,00 € 720,00 € 17 842,40 € 

51 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  M 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

40 36,00 € 1.440,00 € 17 1.684,80 € 

52 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣΗΣ-
ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  L 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

40 36,00 € 1.440,00 € 17 1.684,80 € 

53 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

64 12,00 € 768,00 € 17 898,56 € 

54 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

4 10,00 € 40,00 € 17 46,80 € 

55 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

4 10,00 € 40,00 € 17 46,80 € 
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56 

 33140000-3 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ 
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

110 3,00 € 330,00 € 17 386,10 € 

57 

 33140000-3 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΧ ΤΕΜΑΧΙΑ 

11.000 0,04 € 440,00 € 17 514,80 € 

58 

 33140000-3 

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
ΒΕΛΟΝΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

2.000 1,00 € 2.000,00 € 17 2.340,00 € 

59 

 33140000-3 

ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

5.000 0,20 € 1.000,00 € 17 1.170,00 € 

60 

 33140000-3 

ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

350 1,60 € 560,00 € 17 655,20 € 

61 

 33140000-3 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

630 1,00 € 630,00 € 17 737,10 € 

62 

 33140000-3 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 6 ΖΕΥΓΗ 

580 0,50 € 290,00 € 4 301,60 € 

63 

 33140000-3 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
6,5 

ΖΕΥΓΗ 

3.100 0,50 € 1.550,00 € 4 1.612,00 € 

64 

 33140000-3 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 7 ΖΕΥΓΗ 

3.950 0,50 € 1.975,00 € 4 2.054,00 € 

65 

 33140000-3 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
7,5 

ΖΕΥΓΗ 

6.350 0,50 € 3.175,00 € 4 3.302,00 € 

66 

 33140000-3 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 8 ΖΕΥΓΗ 

5.350 0,50 € 2.675,00 € 4 2.782,00 € 

67 

 33140000-3 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 
8,5 

ΖΕΥΓΗ 

2.210 0,50 € 1.105,00 € 4 1.149,20 € 

68 

 33140000-3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 6,5 

ΖΕΥΓΗ 

400 0,52 € 208,00 € 4 216,32 € 

69 

 33140000-3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 7 

ΖΕΥΓΗ 

400 0,52 € 208,00 € 4 216,32 € 

70 

 33140000-3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 7,5 

ΖΕΥΓΗ 

150 0,52 € 78,00 € 4 81,12 € 

71 

 33140000-3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 8 

ΖΕΥΓΗ 

400 0,52 € 208,00 € 4 216,32 € 

72 

  33140000-3 

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 8,5 

ΖΕΥΓΗ 

400 0,52 € 208,00 € 4 216,32 € 
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Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες 

του Γ.Ν Σάμου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. 

-Διαστάσεις 238Χ140Χ50mm-Βάρος 24γρ  περίπου. 

-Κατασκευασμένα αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί πλήρως  βιοδιασπώμενο. Να διαθέτουν 

χωρητικότητα  > 1000ml. Να διαθέτουν τη δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης 

χάρτινων σκευών. 

-Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες από τη χρήση τους. Να 

προσφέρονται συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτιο. 

2.ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΚΑ  

-Διαστάσεις 250Χ115Χ115mm περίπου. 

-Κατασκευασμένα  αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί πλήρως βιοδιασπωμένο . 

-Να διαθέτουν  χωρητικότητα   800 ml. Να είναι κατάλληλα για κατακεκλημμένους ασθενείς. Να διαθέτουν τη 
δυνατότητα πολτοποίησης σε ειδική συσκευή πολτοποίησης χάρτινων σκευών. 
-Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες από τη χρήση τους. Να 

προσφέρονται συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια. 

3.ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  

-Διαστάσεις 355Χ285Χ100mm περίπου. 

-Κατασκευασμένες αποκλειστικά από 100% ανακυκλωμένο χαρτί πλήρως βιοδιασπώμενο. Να διαθέτουν 

χωρητικότητα 2 λίτρων. Να είναι κατάλληλες για κατακεκλιμμένες γυναίκες. Να διαθέτουν τη δυνατότητα 

πολτοποίησης χάρτινων σκευών. Να διατηρούν το σχήμα τους, χωρίς διαρροές υγρών, για τουλάχιστον 

τέσσερις ώρες από τη χρήση τους. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια. 

4.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΔΥΟ ΛΙΤΡΩΝ 

Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος 
συλλογής ουρών να είναι χωρητικότητας  περίπου  2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση 
ανά 100ml. Να διαθέτουν ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα. 
Ο σωλήνας να είναι ανθεκτικός στα τσακίσματα και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm , και να καταλήγει σε κωνικό 
ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. Να διατέθει επίσης ενισχυμένες οπές για σίγουρη και ασφαλή 
στήριξη. 
5.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ 

Σακουλάκια συλλογής ούρων νεογνικά-παιδικά 100ml μιας χρήσης, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, 
κατασκευασμένα από ιατρικό PVC (μη τοξικό), ατομικά συσκευασμένα σε ασφαλή συσκευασία που να φέρουν 
διαβάθμιση ανά 10ml. Να είναι κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια ,να προσαρμόζονται ανατομικά στην 
περιοχή των γεννητικών οργάνων ,να διαθέτουν ευρύχωρη εγκοπή προσαρμογής σχήματος οβάλ (από τη μία 
πλευρά) και πολύ καλή στεγανοποίηση. Να έχουν πολύ καλή συγκολλητικότητα και να είναι υποαλλεργικά, 
φιλικά στο δέρμα με ανατομικά σχεδιασμένο  «μαξιλαράκι»  από αφρολέξ εσωτερικά από την κολλητική τους 
επιφάνεια έτσι ώστε να τοποθετούνται σωστά και να μην τραυματίζουν. Κατά την αφαίρεσή τους να μην 
αφήνουν υπολείμματα στην επιφάνεια του δέρματος. 

6.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 LT ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

    Ουροσυλλέκτες  κλειστού κυκλώματος. Να είναι κατασκευασμένα από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC με 
διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ανά 100ml.  Ο σάκος συλλογής ουρών να είναι 
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χωρητικότητας περίπου  2000ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.Να διατέθουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη 
επιστροφής και διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου Τ.  Η  αποχετευτική είσοδος και έξοδος να 
είναι αδιαφανής και τοποθετημένη στο κέντρο. Ο σωλήνας να είναι αδιαφανής με μεγάλη εσωτερική διάμετρο  
προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη διέλευση των πηγμάτων. Να μην τσακίζει και το συνολικό μήκος του να 
είναι μεγαλύτερο των 120cm . Να διαθέτουν   ειδική ενσωματωμένη υποδοχή στο σημείο εισόδου  για εύκολη 
και ασφαλή δειγματοληψία καθώς και ενισχυμένες οπές για σίγουρη στήριξη . Να είναι  συσκευασμένες  σε 
ασφαλή συσκευασία. 

7.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μη πυρετογόνος, με συλλέκτη ωριαίας μέτρησης αποτελούμενο από σκληρό δοχείο 500cc με διαγράμμιση ανά 
1-5cc, με φίλτρο οσμών, με ανεπίστροφη βαλβίδα στο σωλήνα εισαγωγής, κάνουλα εκκένωσης ασφαλείας με 
μπουτόν και σωλήνα προσαρμογής για επιπλέον ουροσυλλέκτη, τρία σημεία στήριξης και σύστημα 
υπερχείλισης προς τον σάκο. Σάκος από PVC με διαγράμμιση ανά 25-100cc, φίλτρο, βαλβίδα μη επιστροφής 
προς το δοχείο, σωλήνα εκκένωσης και κλιπ διακοπής ροής. Σωλήνας εισαγωγής με φίλτρο και κάψα 
δειγματοληψίας και ειδικό κλιπ στήριξης με ακροφύσιο και καπάκι που εξασφαλίζει την αποστείρωση της 
σύνδεσης. 

8.ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 

Στατώ για ουροσυλλέκτες πλαστικά 

9.ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Κατακεκλιμένων ασθενών, μίας χρήσεως, σε θερμαινόμενο πακέτο. 

10.ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η μάσκα αεροζόλ οξυγόνου ενηλίκων να έχει πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και 
επιρρίνιο ταινία αλουμινίου . Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα 
μεγέθη προσώπων , να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να 
έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή. Επίσης η μάσκα να συνδέεται 
με κυπελίδιο νεφελοποίησης φαρμάκου ,το οποίο να παράγει  πλούσια νεφέλη και να λειτουργεί σε 
οποιαδήποτε θέση ευρίσκεται ο ασθενής . Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10cc και 20cc , να διαθέτει 
ρυθμιστή  ροής φαρμάκου (όχι μόνο κλειστό –ανοικτό )  ,να εφαρμόζει εύκολα ,να συνδέεται  με πλαστικό 
σωλήνα μήκους 1,80m και άνω και να εφαρμόζει  σε οποιοδήποτε ροόμετρο . Να είναι σε ατομική συσκευασία 
και να έχει ενσωματωμένο  σωλήνας ο οποίος  να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση 
κλίσεως 900 να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. Το κυπελίδιο νεφελοποίησης  και η μάσκα να είναι 
στην ίδια συσκευασία. 

11.ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ  

     Μάσκες  αεροζόλ οξυγόνου παιδιατρικές με πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι 
και επιρρινιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα 
μεγέθη προσώπων να διαθέτει μεταλλικό επιρινιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει 
αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας  στην κεφαλή. 

   Επίσης η μάσκα να συνδέεται με κυπελίδιο νεφελοπoίησης φαρμάκου  το οποίο να παράγει πλούσια νεφέλη 
και να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση ευρίσκεται ο ασθενής. 

Το μπουκαλάκι να έχει χωρητικότητα 10cc και 20cc να διαθέτει ρυθμιστή ροής φαρμάκου (όχι μόνο κλειστό –
ανοικτό),να εφαρμόζει εύκολα , να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,80m και άνω και να εφαρμόζει σε 
οποιοδήποτε ροόμετρο. Το κυπελίδιο νεφελοποίησης  και η μάσκα να είναι στην ίδια συσκευασία. 

12.ΜΑΣΚΕΣ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Η μάσκα να διαθέτει  επιρήνιο έλασμα εξωτερικά για καλύτερη εφαρμογή  στη μύτη. 

Να έχει αυξομειούμενο ελαστικό κορδόνι για σωστή εφαρμογή στο πρόσωπο. 

 Να είναι σε ατομική συσκευασία. 

 Να είναι κατασκευασμένη από   μη τοξικό ,διάφανο,  μαλακό, πλαστικό υλικό. 

Να διαθέτει συνδετικό  πλαστικό σωλήνα μήκους περίπου 2 μέτρων. 
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13.ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ  

Κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο 
έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο. Να εφαρμόζει τέλεια λόγω της κατασκευής και του μεγέθους 
της. Η μάσκα να είναι σε παιδικό μέγεθος και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία, για τη συγκράτηση της 
μάσκας στην κεφαλή. Εφαρμόζει εύκολα και συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 2 m και εφαρμόζει σε 
οποιοδήποτε ροόμετρο. Ο σωλήνας είναι ειδικά κατασκευασμένος, έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90ο, 
να μην διακόπτεται η παροχή του οξυγόνου. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. 

14-16.ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Νο 3, Νο 4, Νο 5 

Να φέρουν επιγλωττιδικές μπάρες για αποφυγή κατάσπασης της επιγλωττίδας. 

Πολλαπλών χρήσεων, νούμερα 3,4 και 5. 

17.ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Η  Μάσκα  VENTURI οξυγόνου ενηλίκων να είναι κατασκευασμένη από διάφανο ,καθαρό μαλακό και ελαφρύ 
πλαστικό. Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία 
αλουμινίου.Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων.Επίσης να 
διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη 
ελαστική ταινία για την συγκράτηση στην κεφαλή . Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα 
,διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm . Να υπάρχει βαλβίδα venture ( ενσωματωμένη  πάνω στη 
μάσκα)  παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και 
άνω και να συνδέεται με οποιοδήποτε ροόμετρο .Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και να προσφέρεται σε 
ατομική συσκευασία. Ο σωλήνας τέλος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 
90 0   να  μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. 

18.ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΑΝΕΣΠΟΗΣ 

Κατασκευασμένη από διαφανή μαλακό πλαστικό υλικό, με πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για 
το πηγούνι. Ικανοποιητικά μεγάλη με μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και αυξομειούμενο ελαστικό ιμάντα για τη 
προσαρμογή της. Με ασκό χωρητικότητας περίπου 1000cc και βαλβίδα μη επανεισπνοής. Συνδέεται με 
πλαστικό σωλήνα μήκους περίπου 2m και εφαρμόζει σε οποιαδήποτε ροόμετρο. Να μην περιέχει λάτεξ και να 
είναι σε ατομική συσκευασία. 

19.ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ 

Βουρτσάκια μιας χρήσεως, πλαστικά, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία μήκους περίπου 19cm. 

20.ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ 

Σπάτουλες ξύλινες μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα μήκος 18cm περίπου. 

21-23.ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΧ S,M,L 

Να είναι κατασκευασμένα από υλικό μη τοξικό, μη πυρογενή, να μην σπάνε κατά τη    χρήση, με βίδα και να 
διατίθενται σε ατομική συσκευασία. Small-medium-large. 

24.ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

Να είναι ξύλινα αποστειρωμένα  και να διατίθενται σε συσκευασία  του ενός.  

25.ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Ενηλίκων, ατραυματικοί με μαλακά ρουθούνια (ελαστικό και μαλακό υλικό) εύκαμπτη αλλά να μην τσακίζουν 
εύκολα, να σταθεροποιούνται σωστά στη θέση υποδοχής των ρουθουνιών και να φέρουν ελαστικό σύνδεσμο 
σταθεροποίησης. Να διατίθενται με σωλήνα 2m τουλάχιστον. 

26.ΦΑΚΑΡΟΛΑ 

Φακαρόλα πλάτους 2,5 ή 3cm                                                        

Υφασμάτινη 100% βαμβακερή, σε ρολά των 100m 

27.ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ 

-Προεκτάσεις ορού PVC , με άκρα σύνδεσης female luer lock και male luer lock, διαφανείς, με εσωτερική 

διάμετρο 3 mm περίπου, εξωτερική διάμετρο 4mm περίπου, αντοχή σε πιέσεις 250psi, σε μήκος 100cm, με 
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πώματα προστασίας σε κάθε άκρο, μιας χρήσεως,  σε αποστειρωμένη συσκευασία, latex free, DEHP free, 

ελεύθερες πυρετογόνων. 

28.ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΤΕΝΑΚΙ 

Ξυριστικές μηχανές μ.χ. με χτενακι   

29.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  

-Ο μετρητής και οι ταινίες να χρησιμοποιούν ηλεκτροχημική μέθοδο για την μέτρηση της γλυκόζης.  

-Ο μετρητής σακχάρου να μπορεί να αναλύει τόσο τριχοειδικό όσο και φλεβικό αίμα. 

- Να μην χρειάζεται κωδικοποίηση . 

-Ο μετρητής να ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την είσοδο της ταινίας στην υποδοχή μέτρησης ,χωρίς 

κουμπιά, on-off διακόπτες.  

-Η τοποθέτηση του δείγματος να γίνεται στο άκρο της ταινίας και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή.  

-Αυτόνομος έλεγχος επάρκειας όγκου δείγματος < ή = με 0,6 μ L και να δίνεται το αποτέλεσμα σε χρόνο όχι 

μεγαλύτερο από 6΄΄.  

-Το εύρος των μετρήσεων να είναι από 20mg-500mg/dl.  

- Το αποτέλεσμα των μετρήσεων να μην επηρεάζεται από λαμβανόμενα φάρμακα, ή άλλες ουσίες (π.χ. ψηλές 

τιμές ουρικού οξέος) και εξωγενείς παράγοντες (θερμοκρασία).  

-Η αντίδραση να μην επηρεάζεται από το φως. 

-Να μην επηρεάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης σε εύρος τιμών αιματοκρίτη 20-50% περίπου. 

Να μην επηρεάζεται από συγκεντρώσεις χοληστερόλης έως 500ml/dl και τριγλυκεριδίων έως 3000dl/ml. 

-Η εναπόθεση του δείγματος και η μέτρηση να είναι απλή και ασφαλής. 

-Να υπάρχει πρόβλεψη για αποφυγή μετάδοσης μολύνσεων από τον ένα ασθενή στον άλλο μέσω του μετρητή. 

-Να μην απαιτείται καθαρισμός του μετρητή μετά από κάθε ανάλυση. 

- Η απόρριψη της ταινίας να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης του εξεταστή. 

-Τα αποτελέσματα να είναι ευανάγνωστα. 

-Η συσκευασία των ταινιών να τις προστατεύει από οποιονδήποτε κίνδυνο αλλοίωσης . 

-Ο μετρητής να δείχνει όλα τα μηνύματα στα Ελληνικά.  

-Να διαθέτει ISO 15197 / 2013  

-Να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης και να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-daby του ΕΟΠΠΥ (ΦΕΚ 

2315/2019).                         

O προμηθευτής των ταινιών θα προμηθεύσει ΔΩΡΕΑΝ το νοσοκομείο με τους απαραίτητους μετρητές 
σακχάρου αίματος.                  

30. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), με ρυθμιστή ακριβείας (ρολόϊ, βαρελάκι)αποστειρωμένες μη τοξικές 
και ελεύθερες πυρετογόνων.Έχουν τέλειο φινίρισμα είναι  λείες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ξένο 
σώμα. Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό (PVC) ιατρικού τύπου (Medical Grade), 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards. 

Το ρύγχος διάτρησης έχει λεία επιφάνεια, ικανό μήκος και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα ενώ 
διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή 
του διαλύματος. Προκειμένου η διείσδυση του ρύγχους να γίνεται εύκολα και απρόσκοπτα στην φιάλη 
διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη στην εύκολη τοποθέτηση της συσκευής. Ο κύριος σωλήνας των σκευών είναι 
εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος δεν τσακίζει και μήκους από 160-200 cm. Να γίνεται παράλληλη χορήγηση 
φαρμάκων από πλαγιά διακλάδωση (ΤΥΠΟΥ Υ). 

Το άκρο του τμηματος συνδέσεις της συσκευής να φέρει ειδική υποδοχή συνδέσεις τύπου LUER-LOCK.   

Διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg εύχρηστο και ανοικτό κατά την αποθήκευση παρέχοντας τη 
δυνατότητα σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής.  Ο  όγκος ροής των διαλυμάτων είναι σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές 10 - 250ml / hr (60 σταγόνες, μεταφερόμενος όγκος 1g ± 0,1g / λεπτό σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 20οC) και επιτυγχάνεται από τον ρυθμιστή ακριβείας (ρολόι - βαρελάκι). Η διαβάθμισή του 
ρυθμιστή ακριβείας είναι απόλυτα. 
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Ο σταγονοθαλαμος να είναι πλαστικός –μη τοξικός και εύκολα πιεζόμενος ,το φίλτρο του να είναι ικανό για 
πλήρη κατακράτηση σωματιδίων 

31.ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BILLAU 

Η μονάδα θωρακικής παροχέτευσης δύο θαλάμων, να είναι από στέρεο, καθαρό, ανθεκτικό πλαστικό. 

32.ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLOW 1 ΘΑΛΑΜΟΥ 3000 CC 

-Η μονάδα να είναι ενιαία, ανθεκτική, από καθαρό πλαστικό 

-Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαρυτική παροχέτευση υπεζωκοτικής συλλογής (υγρού ή αίματος) του 

ασθενούς, ή με ελεγχόμενη αναρρόφηση 

-Ο σωλήνας σύνδεσης του ασθενούς χωρίς latex. 

-Να διαθέτει ενσωματωμένο σταντ και να είναι σε συσκευασία αποστειρωμένη 

-Διαθέτουν σταθερή βάση, χερούλι ασθενή και άγκιστρα κλίνης. 

33-36.ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 10, ΝΟ 10, ΝΟ 15, ΝΟ 20 

- Νυστέρι μιας χρήσης αποστειρωμένο.  

- Να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία Γ. 

- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. 

- Να έχει ακρίβεια κοπής και να χρησιμοποιείτε για πολλαπλές τομές. 

- Να διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις. 

- Να φέρει χρωματική ένδειξη ανάλογα το μέγεθος . 

- Να υπάρχει ένδειξη προσδιορισμού του μεγέθους στο πίσω μέρος  της ατομικής συσκευασίας. 

- Να συμβαδίζει με όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

- Δυνατότητα αποστολής δείγματος. 

37-40.ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 2, ΝΟ 3, ΝΟ 4, ΝΟ 5 

Μίας χρήσεως αποστειρωμένοι:                                                         

       Μέγεθος 2                                                                     

           Μέγεθος 3                                                            

  Μέγεθος 4  
  Μέγεθος 5                                                                    

41.ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Μίας χρήσεως, με όγκο σακούλας κατά προσέγγιση 1800ml, όγκο παλμού με το ένα χέρι έως 600ml, 
αναπνευστική συχνότητα 0-20, νεκρό χώρο  μικρότερο από 7ml και μάσκα περίπου 100ml. 

42-43.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΝΗΛΗΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΑ 

 

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, αποστειρωμένα, με GEL, για χρήση σε χειρουργείο, για παρακολούθηση 
καρδιακής λειτουργίας, τεστ κόπωσης, monitor κ.τ.λ. Να είναι κατασκευασμένα από foam υλικά, να μην 
περιέχουν PVC και αυτό να επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία με ειδική ένδειξη. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια 
πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Πρέπει να 
προσρμόζεται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος, χωρίς να τραβά το δέρμα. Δεν πρέπει να δημιουργεί 
παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστο από υγρά και να μπορεί να παραμείνει στο 
δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. 
Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους, οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, 
το κρύο και την ζέστη. 
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44.ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Εμποτισμένα με αντισηπτικό και σαπούνι χαμηλού pH, υποαλλεργικό σε ατομική συσκευασία. 

45.ΣΥΣΚΕΥΕΣ SOLUSET 

-Ογκομετρική συσκευή για ελεγχόμενη ακριβή χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων των 100 ml σε 
μικροσταγόνες (1ml=60 μικροσταγόνες) τύπου Soluset. 

-Ο σωλήνας της συσκευής να είναι άχρωμος και διαφανής από βιοσυμβατό ανθεκτικό υλικό, το οποίο δεν 
παραμορφώνεται. 

-Να φέρει αιχμηρό διάτρητο ρύγχος από ενισχυμένο υλικό, το οποίο να μην παραμορφώνεται κατά τη 
διάτρηση του περιέκτη και αεραγωγό πώμα με αδιάβροχο φίλτρο. 

-Να φέρει σφικτήρα ασφαλείας πάνω από τον ογκομετρικό κύλινδρο. 

-Ο ογκομετρικός κύλινδρος (περιέκτης) χωρητικότητας 100 ml να έχει στην εξωτερική του επιφάνεια 
ενσωματωμένο αεραγωγό με φίλτρο για την κατακράτηση αιωρούμενων μικροοργανισμών καθώς και σημείο 
εμπλουτισμού από latex. 

-Ο ογκομετρικός κύλινδρος (περιέκτης) χωρητικότητας 100 ml να είναι αριθμημένος ανά 10 mi με ενδιάμεση 
μιλιμετρική διαίρεση. 

-Στην κάτω εσωτερική επιφάνεια του ογκομετρικού κυλίνδρου να υπάρχει επιπλέουσα βαλβίδα που με το 
τέλος της χορήγησης να κλείνει μη επιτρέποντας την είσοδο αέρα στη συσκευή. 

-Να διαθέτει διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο σταγονομετρητής και στο κάτω 
μέρος του θαλάμου να υπάρχει μικροβιοκρατές φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών. 

-Να φέρει αξιόπιστο ρυθμιστή ροής σταγόνων με τροχό. 

-Πριν το άκρο της συσκευής να έχει πλάγια διακλάδωση τύπου Υ με latex. 

-Το τελικό  άκρο της συσκευής να καταλήγει σε αρσενικό συνδετικό με σύστημα ασφαλείας luer lock, το οποίο 
να καλύπτεται με αποσπώμενο τμήμα ασφαλείας που να επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής με καλυμμένο 
το άκρο της. 

-Η συσκευή να έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 180 cm. 

-Να φέρει σήμανση CE. 

-Να είναι αποστειρωμένη, να πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας ,αποστείρωσης και συντήρησης και να 
αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης. 

-Να φέρει οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

46.ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 

-Να  έχουν  μαλακό αντιδρωτικό κάλυμμα και στις δύο όψεις του σάκου. 
-Να έχουν με παράθυρο επιθεώρησης των κενώσεων. 
-Να φέρουν  βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και 
κλείσιμο του σάκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος verco. 
Διάμετρος  κοπής  έως 90 mm.        

47.ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

-Να είναι διαφανείς και αυτοκόλλητοι με δερμοπροστατευτική κολλητική επιφάνεια 
-Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη να προσκολλάται ασφαλώς στο δερμα, να μην είναι ερεθιστική 
-Να έχουν αντιιδρωτικό αντιαλλεργικό κάλυμμα 

-Να έχουν εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα που να μπορεί να συνδεθεί μα κάθε τύπο ουροσυλλέκτη 

-Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής για να μην επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ούρων. 

-Να έχουν ενσωματωμένη αυτοκόλλητη βάση και άνοιγμα διαφόρων διαστάσεων 10-60mm±10 με κανάλια 
διανομής των ούρων.     
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48.ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3   ML 

Σάκοι μιας χρήσεως 3lt για επιτοιχία αναρρόφηση 

49.ΠΟΥΑΡ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

Ασκός έγχυσης με πίεση έως 300mmHg με στρόφιγγα στοπ διαφυγής αέρα – προς αποφυγή παλινδρόμησης 
για τη σύνδεση του σε αρτηριακή γραμμή αλλά και για χορήγηση αίματος. 

50-52.ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣΗΣ-ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  S,Μ,L 

-Οι περισκελίδες, να είναι κατάλληλες για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. 
-Μέσω της διακοπτόμενης διαδοχικής πνευματικής παροχής πεπιεσμένου αέρα από τη συσκευή της αντλίας, οι 
περισκελίδες που εφαρμόζονται στον ασθενή, να μιμούνται τη δράση της αντλίας του άκρου ποδός και τη 
μυϊκή αντλία στις φλέβες των κάτω άκρων, αποτρέποντας έτσι το φαινόμενο της φλεβικής « στάσης» του 
αίματος.( venous stasis)  . 
-Οι περισκελίδες να είναι εύκολες στην εφαρμογή τους στον ασθενή, καθώς και στην απομάκρυνσή τους, ενώ η 
ελάχιστη επιφάνεια διασύνδεσης να δίνει την δυνατότητα της άμεσης παρακολούθησης των άκρων του 
ασθενούς.  
-Οι περισκελίδες να είναι μιας χρήσης, ενώ το υλικό κατασκευής τους να είναι αντιαλλεργικό, πυκνής ύφανσης 
και latexfree.. Το υλικό της ύφανσης, να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό του άκρου του ασθενή ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εφίδρωση . 
-Οι περισκελίδες να διαθέτουν velcro γύρω από το πέλμα και τη γαστροκνημία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
ταχύτερη, ευκολότερη και πιο ασφαλής εφαρμογή τους στα άκρα του ασθενούς. Οι περισκελίδες κνήμης – 
πέλματος, στηρίζουν κατάλληλα το πόδι του ασθενούς έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόπτωση. 
-Τα δάκτυλα του ποδιού του ασθενούς να είναι ελεύθερα, έτσι ώστε να επιτρέπεται στο το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό η παρακολούθηση της αιμάτωσης των άκρων του ασθενούς.  
-Οι περισκελίδες να διαθέτουν απαραιτήτως τέσσερις θαλάμους διαδοχικής συμπίεσης, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται καλύτερα η αποτροπή δημιουργίας θρόμβων. 
-Να τεκμηριώνεται επιστημονικά βάσει κλινικών μελετών η χρήση των 4 θαλάμων έναντι του ενός και των 
τριών.    
-Οι περισκελίδες να δέχονται πίεση 50mmHg έως 60 mmHg, ενώ ο κύκλος λειτουργίας τους να είναι ένα (1) 
λεπτό. 
-Οι  περισκελίδες να προσαρμόζονται μέσω 4 υποδοχέων διαφορετικής χρωματικής κωδικοποίησης  στην 
αντλία με τετραπλό καλώδιο. (ένας αυλός για κάθε θάλαμο της περισκελίδας συγκεκριμένου χρώματος ώστε 
να αντιστοιχεί στο ίδιο χρώμα του αντίστοιχου υποδοχέα) 
-Οι περισκελίδες να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη, small, medium και large. 
-Οι περισκελίδες να συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE Mark και ISO. 
-Να είναι συμβατές με τη συσκευή DVT phlebo press. 
-Η προμηθεύτρια εταιρεία να παρέχει όλη την απαραίτητη εκπαίδευση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
το οποίο θα χειρίζεται το προϊόν.    

53-55.ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ 

Σετ περιχειρίδα-αεροθάλαμος διπλού αυλού latex. Η περιχειρίδα να είναι υποαλλεργική και πλενόμενη. Να 
φέρει  αυτοκόλλητο κλείσιμο (velcro).  Να δωθούν οι διαστάσεις των περιχειρίδων για όλα τα μεγέθη, προς 
επιλογή. 

56.ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 

-Το υλικό της ζώνης να είναι ανθεκτικό και να διαθέτει κλιπ ασφάλισης. 

-Το υλικό της ζώνης να είναι υποαλλεργικό, φιλικό προς το δέρμα με σκοπό την αποφυγή αντιδράσεων 

υπερευαισθησίας του οργανισμού (π.χ. αλλεργία). 

-Η τοποθέτηση της ζώνης να είναι εύκολη, γρήγορη με ασφαλές κράτημα στον βραχίονα του αιμοδότη με 

σκοπό την αποτελεσματική αιμοληψία. 

-Η απελευθέρωση να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια. 

-Να είναι πολλαπλών χρήσεων. 

-Να έχει την δυνατότητα πλύσης σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60 oC. 

-Οι ζώνη να έχει μήκος 40cm. 
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57.ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΜΧ 

Μιας χρήσης  

 - Απο πολυαιθυλένιο 

 - Να είναι αδιάβροχη 

 - 75Χ130cm 

58.ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ  

Να είναι από πλαστικό υλικό  που να μην το διαπερνά η βελόνα και το καπάκι να κλείνει ερμητικά. 

59.ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ 

Τα δοχεία συλλογής ούρων να είναι  από πλαστικό, με διαβαθμίσεις ανά 10 ml με βιδωτό πώμα,  να υπάρχει 
ετικέτα αναγραφής στοιχείων,  και να είναι αποστειρωμένα με γ΄ακτινοβολία . Επίσης να υπάρχει ετικέτα 
ασφαλείας που να αποδεικνύει ότι το δοχείο δεν έχει ανοιχτεί. 

60.ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

Διαθέτει σωλήνα εισπνοής με μορφή σπιράλ για ευκαμψία και αντοχή και έχει τρεις διαδοχικούς θαλάμους με 
αιωρούμενα σφαιρίδια ανά αύξοντα ρυθμό εισπνεόμενου όγκου ανά sec. Διαθέτει φίλτρο απορρόφησης τυχόν 
μικροσωματιδίων και ειδική θήκη για αποθήκευση του σωλήνα εισπνοής. 

61.ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

-Να είναι κατάλληλο για χρήση, στη μασχάλη ή στο στόμα  

-Να κάνει ακριβή μέτρηση σε λίγα δευτερόλεπτα  

-Να έχει ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης της μέτρησης  

-Η άκρη να είναι μαλακή ή εύκαμπτη για αποφυγή τραυματισμού  

-Να διαθέτει οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση  

-Να έχει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα 

-Να κάνει μέτρηση σε βαθμούς κελσίου (32 - 42.9°C) 

-Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει : 

-Να είναι αδιάβροχο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση  

-Να είναι χωρίς υδράργυρο 

-Να έχει σήμανση CE 

-Να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση 

Η μπαταρία να εμπεριέχεται    

62-67.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 6-6,5-7-7,5-8-8,5 

-Nα είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό LATEX  

-Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ’ όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται 
ασφαλή συγκράτηση του γαντιού. 

-Αυξημένου μήκους τουλάχιστον 300 mm (με κοντή μανσέτα) με πούδρα σε μεγέθη Νο6, 6.50, 7.0, 7.50,8.0, 
8.50. 

 

68-72.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΝΟ 6,5-7-7,5-8-8,5 

 Να έχουν πάχος 40% μεγαλύτερο από ότι τα απλά γάντια χειρουργείου. 
 Να έχουν εξαιρετική αντοχή σε θραύση. 
 Να είναι κατασκευασμένα με πρότυπο ποιότητας 150 9001 150 13485 και ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 455-1, -

2, -3 και 374_2, 3 
 Να έχουν σκούρο καφέ λάτεξ. 
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 Να είναι πλαστικοποιημένα. 
Όλα τα είδη γαντιών  

 Να φέρουν σήμανση CE από το Κοινοποιημένο Οργανισμό. 
 Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ χωρίς τοξικά κατάλοιπα με πέντε έτη διάρκεια. 
 Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%. 
 Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

(Έλεγχος για την ανίχνευση οπών) 

 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής) 

 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας) 

 Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο 
αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής. 

 Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή. 
 Να αναγράφεται το μέγεθος και το δεξί – αριστερό είτε στο πάνω μέρος της συσκευασίας του κάθε 

γαντιού είτε πάνω στο γάντι. 
 Με ειδικά διαμορφωμένη την εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής. 
 Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι 

προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής. 
 Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας.  

73.ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 80Χ20 

Χαρτί Καρδιογράφου 80Χ20 
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                                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι 
διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα  

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:  

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]2019/S 248-612577 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 

δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 

συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)  

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/ [ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.  

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 999340688 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):www.genikonosokomeiosamou.gov.gr 

Πόλη: ΣΑΜΟΣ 

Οδός και αριθμός: ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 17 

Ταχ. κωδ.:83100  

Αρμόδιος επικοινωνίας: Α. Μπακούλας 

Τηλέφωνο:2273-083150 

Ηλ. ταχ/μείο: promithion @1152.syzefxis.gov.gr  

Χώρα: GR 

 

 

 

 

 

../../../../../../AppData/Local/Temp/Promitheus%20ESPDint%C2%A0
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 

Σύντομη περιγραφή:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υγειονομικών 

υλικών για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.  

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει): 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

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

ο οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Απάτη 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
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αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας 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; 
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Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας 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; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 





Σελίδα 76 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
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Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 

εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 

οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
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να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
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σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 

εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία 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; 
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Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Απάντηση: 

Ναι 

Λήξη 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 

κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 

ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 

που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 

αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

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

σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή__ 
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                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

                                                                           ΣΥΜΒΑΣΗ       

Στη Σάμο σήμερα την ….. του μηνός ………………… του έτους ……./ ημέρα της εβδομάδας …………….και 
ώρα ……., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν η ………………………………….. Διοικήτρια του Γ.Ν. Σάμου 
“Άγιος Παντελεήμων” και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «………………………………………………» με έδρα 
την …………………(Δ/νση) και ΑΦΜ …………………..εφ’ εξής καλούμενος ως “προμηθευτής” έχοντας υπόψη: 

1. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την …………… σύμφωνα με την διακήρυξη 
…………………….. του Γ.Ν. Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”. 

2. Τα από ……………………, και …………………… σχετικά πρακτικά τεχνικής και  
οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Την …………………….. συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Γ.Ν. Σάμου “Άγιος Παντελεήμων”, 
κατά την οποία μειοδότης αναδείχτηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων. 

4. Την από …………. προσφορά της εταιρείας συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα πιο κάτω: 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στο δεύτερο την προμήθεια των πιο κάτω ειδών: 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Η παραπάνω γραμμένη . Οι τιμές των ειδών νοούνται για παράδοση αυτών  στις αποθήκες  

του Νοσοκομείου . 
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν δικής μας παραγγελίας 

,στις αποθήκες του Νοσοκομείου ,σε  ώρες των διοικητικών υπηρεσιών, και εντός τριών  (03) ημερών 
από την παραγγελία.   

 ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Το Νοσοκομείο , τα δε έξοδα   μεταφοράς μέχρι εκεί βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή   σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Ν 4412/2016. 

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016. 
 

 Ο προμηθευτής υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: 
                           - Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% 

                             - Χαρτόσημο  3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 

                             - ΟΓΑ  χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ 

                          - Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% 

                             - Χαρτόσημο  3% επί ΑΕΠΠ 

                           -  Υπέρ Ψυχικής Υγείας  2% 

                           -  Φόρος προμηθευτών 4%  

   Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών σε εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ανεξάρτητα από τον 
καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου από την καθυστέρηση παράδοσης, μπορεί το Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου να επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που έχει να 
εισπράξει ο προμηθευτής  ή από την εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  Εάν ο προμηθευτής για 
δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Δ.Σ. μπορεί να τον κηρύξει 
έκπτωτο να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον 
έκπτωτο προμηθευτή. Τα είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι ίδια με τα προσφερθέντα και 
όπως περιγράφονται στην προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής 
όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να 
εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ :  Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα έτος,  
δηλαδή   από………………. Έως………………….. 

     Ο προμηθευτής ως προς την Διακήρυξη και την υπογραφείσα  σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα 
των δικαστηρίων της Σάμου. 
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      Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις υποχρεώσεις του 
παρόντος συμφωνητικού και ότι αναλαμβάνει την προμήθεια των πιο πάνω ειδών στο Νοσοκομείο 
Σάμου.       

      Η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε δύο όμοια αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως κατωτέρω και λαμβάνει έκαστος από ένα όμοιο αντίτυπο. 

  
                                                                                ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
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