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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2020 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ», CPV 

33141600-6  , για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”, προϋπολογισμού 39.002,52€ 

χωρίς Φ.Π.Α. (44.072,85 με Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  
  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. του ν. 4523 (Α' 41) «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής 
Κάνναβης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 3 (Τροποποίηση των άρθρων 
27 και 34 του ν.4472/2017 (Α74)- προμήθειες που δεν απαιτείται να εντάσσονται στον 
σχεδιασμό και τα προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των φορέων Υγείας).   

2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 
σήμερα. 

3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως κάθε 
φορά τροποποιείται και ισχύει. 

5. Ν. 4441/2016, “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις“  

6. Ν.4472/2017, “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις“. 
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7. Ν.4488/2017, “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις“. 

8. Ν.4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις“).   

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

10. 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,   

11. 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»,  

12. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις». 

13. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – 
Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»  

14. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί 
νομιμοποίησης δαπανών)    

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

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

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

18. 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”, 

19. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

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

21. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

22. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, 
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”, 
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23. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

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

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

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

28. 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. 

29. του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

30.  του ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». 

31.  του ν. 4609/2019 (Α’ 67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

32.  του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις.  

  
 

 Τις αποφάσεις: 

1. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» 
(ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09). 

 
3. Την με αριθμ. 215/12/22-7-2020 Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Την  865/31-8-2020 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:  6φφ246906Ο-1ΙΠ) που 

αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ», CPV 33141600-6, ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες του  Γ.Ν.  

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”, προϋπολογισμού 39.002,52€ χωρίς Φ.Π.Α. (44.072,85 με Φ.Π.Α.),  
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής,  που  αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης Διακήρυξης.  
 
 
 
1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
& ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Λεωφ. Κνωσσού- (Γραφείο 

Πρωτοκόλλου) 

15/9/2020 
ημέρα Τρίτη 
και ώρα έως 
15:00 

Γ.Ν. 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-

ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Λεωφ. Κνωσσού-(Γραφείο 
Προμηθειών) 

16/9/2020 
ημέρα 
Τετάρτη και 
ώρα 10:00 
π.μ. 

 
 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 15/9/2020 

Ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ , στο γραφείο πρωτοκόλλου της Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Λεωφ. Κνωσσού. 
(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 
εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν)  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί για 
το σκοπό αυτό. 
 
 
2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
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3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
3.1 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ................................  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
3.2  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» …………………………………………………………..…… 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
3.3  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» …………………………………………………............................ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
3.4  «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ……………………………………………………………………………….……………… 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
3.5 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» …………………………………………………………… 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
3.6 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ………………………………………………………………………….. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
3.7  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» ……………………………………………………………………. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 
3.8  «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ………………………………………………………………………………………. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’    
3.9  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΥΔ» ………………………………………………………. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’ 
 
 
4. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 
του Ν. 4412/2016. 
5. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται 
στο άρθρο 121του Ν.4412/2016.  
6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία.  

Η περίληψη της διακήρυξης 25/2020  θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η Διακήρυξη 25/2020, αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο site του Νοσοκομείου, 
www.venizeleio.gr (Διακηρύξεις Διαγωνισμών) απ’ όπου θα διατίθεται αποκλειστικά. 
Συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς µε το πρόγραμμα Hermes 
8.1.6. 
 
 
 
 
 
 
 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   
 
 

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
            
 
 
 
 
 
 

http://www.venizeleio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ) 4/9/2020 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 16/9/2020 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
Λεωφ. Κνωσσού (Τμήμα Προμηθειών) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ 
«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ», 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV 33141600-6   
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
Σύμβασης) 

www.venizeleio.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 
44.072,85€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ 1311 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 

ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται 
μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου.   

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
(Λεωφ. Κνωσού) 
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ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

   
«ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ORCO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

19239 
ΒΑΣΗ ΣΑΚΚΩΝ 40ΜΜ 
ΚΟΒΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 15 – 23 ΧΙΛ. 
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΖΩΝΗΣ. 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι οβαλ,διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για 
καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 23 
χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
ουρητηροστομία,ειλειοστομία,κολοστομια,νεφροστομια  σε περιοχή με βαθιές 
πτυχές ή ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

19264 
ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των 
ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το 
δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  10-55 ΧΙΛ.) 

19267 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10-35 ΧΙΛ.) 

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των 
ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το 
δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-35 ΧΙΛ.) 

21092 

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 
2000ml 

Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να 
κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα 
προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην 
επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Με μια μόνο έξοδο στο 
καπάκι, αυτή προς τον ασθενή. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και 
σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται δωρεάν 
ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. 
Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. 

28030 

ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 55 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  ΣΑΚΟ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
του α/α 5) 

39984 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ.(ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-55 ΧΙΛ.) 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για 
εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και 
κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές 
,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια 
στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-
55 ΧΙΛ.) 
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40010 
ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10-55 ΧΙΛ.) 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο 
πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με 
ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση 
ανοίγματος  10-55 ΧΙΛ.) 

53874 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται 
για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει 
φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό,υποαλλεργικό,αντιιδρωτικό κάλλυμα 
στην πλευρά επαφής με το δέρμα Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 
10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας 

53877 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
75 ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται 
για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα κι αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο 
διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην 
πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - 
κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 
10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας. 

65557 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ 
ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 150 -200ML 

Να περιέχει καταπραϋντικές και ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό του 
δέρματος γύρω από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 150 ως 200ml. Να 
μην περιέχει οινόπνευμα 

81403 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ 
ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 

Υδροστατική πάστα σε μορφή ευπλαστης πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην 
περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Να δημιουργεί κατά 
τη χρήση της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για καλύτερη εφαρμογή της βάσης 
και να είναι σε μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει σε περίπτωση που 
δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα. 

157813 

ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 10-
55ΜΜ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ, 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΑΙ 
ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ 
ΕΞΟΔΟ. 

Σάκοι αυτοκόλλητοι ουτηροστομίας αδιαφανείς με αντιιδρωτικό κάλυμμα και στις 
δυο πλευρές, με κολλητικό τουλάχιστον δυο υλικών σε σπειροειδή διάταξη, το 
ένα με ισχυρή κολλητική ικανότητα και το άλλο να φροντίζει και να προστατεύει 
το δέρμα κατά την απομάκρυνση. Να διαθέτουν βαλβίδα αντιεπιστροφής τω 
ούρων και μαλακή και εύκαμπτη κρυβόμενη έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με 
οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. 

246052 

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 
3000ml 

Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να 
κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα 
προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην 
επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση 
σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 3lt. Να 
προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν 
έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να 
διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια. 
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246054 
ΣΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ / 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ 

Σάκκοι παιδιατρικοί/ παροχετευτικοί με φίλτρο κράτησης οσμών, με δυνατότητα 
κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να 
επιτρέπει να γίνει κοπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Με βαλβίδα 
εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της 
βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / 
κλεισίματος με velcro. 

246056 
ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΕΝΩΣΗΣ 

Σάκκοι μετεγχειρητικοί διάφανεις με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και 
εργασία επι της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο 
ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου 
με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος velcro ( για υδαρείς και 
στερεές κενώσεις ) προς κόπη έως 90mm 

246057 
ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΗΛΕΣ 
ΠΕΡΙ ΤΗ ΣΤΟΜΙΑ 

Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με εύπλαστοι κολλητική επιφάνεια για 
εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες. Με δυνατότητα αντιστροφής του 
κολλητικού υλικού για χρήση σε κήλες. Με βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται 
απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη προς κοπή έως 43 mm 

250481 

ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
55ΜΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΙΑ 
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. 

ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55ΜΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΙΑ 
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ 

251199 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ.(ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-65 ΧΙΛ.) 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για 
εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και 
κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές 
,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια 
στη βάση χωρίς πίεση. (Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  15-
65 ΧΙΛ.) 

255322 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο 
σάκο ουρητηροστομίας του α/α 9) 

263069 

ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ & 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ. 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για 
εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και 
κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές 
,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια 
στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-
55 ΧΙΛ.) 
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263695 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΚΚΩΝ ΣΕ 
ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΜΕ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ 
ΖΩΝΗΣ. 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι οβαλ,διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για 
καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 43 
χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
ουρητηροστομία,ειλειοστομία,κολοστομια,νεφροστομια  σε περιοχή με βαθιές 
πτυχές ή ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

273089 ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 10-65χιλ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
ειλεοστομίας του α/α 18) 

273090 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΚΟΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΔΙΑΦΑΝ
ΗΣ,ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΩΣ 75 ΧΙΛ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για 
καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών . Να διαθέτει βαλβίδα 
αντεπιστροφής και μαλακή έξοδο που να συνδέεται με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη 
. Το κολλητικό να εχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για 
καλύτερη και ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα έως 80χιλ +5χιλ. 

273093 

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 
60/80ΜΜ 

Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, 
εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και 
αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από 
εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό κάλυμμα. 
Aδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 
60/80mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας). 

273094 

ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 
60/80ΜΜ 

Σάκοι ανοικτοί αυτοκόλλητοι ειλεοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, 
εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και 
αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών. Με ενσωματωμένο 
σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος με velcro. Προς κοπή έως 60/80mm 
(κάθετος/οριζόντιος άξονας). 

273095 

ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ 
ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
100ΓΡ 

Κρέμα ενυδατική και επουλωτική εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και 
οξειδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr. 

273096 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ  
65 ΧΙΛ. 

Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή 
δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές 
ζώνης. Μεγέθη δαχτυλίου έως 70mm τουλάχιστον. 

273097 

ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/α 32) 

Οι σάκοι κολοστομίας να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της βάσης, με φίλτρο 
κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με μαλακό 
αντιιδρωτικό κάλυμμα. Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 70mm τουλαχιστον 

273098 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 
50 ΧΙΛ. 

Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή 
δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές 
ζώνης. Δακτύλιος έως 55mm τουλάχιστον. 
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273099 

ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/α 30) 

Οι σάκοι κολοστομίας να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της βάσης, με φίλτρο 
κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με μαλακό 
αντιιδρωτικό κάλυμμα. Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 55mm 

273100 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 
50 ΧΙΛ. 

Βάσεις επίπεδες ουρητηροστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που 
να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή 
δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές 
ζώνης. Μέγεθος δαχτυλίου 55mm. 

273101 

ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ (ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Α/α 34) 

Σάκοι ουρητηροστομίας που να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της αντίστοιχης 
βάσης, με βαλβίδες αντεπιστροφής και εύκαμπτη έξοδο που να συνδέεται με 
κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με 
παράθυρο ελέγχου στομίου και διαφανείς. Δακτυλίου 55mm 

274116 
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 110 ΧΙΛ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Σάκος μετεγχειρητικός, διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη 
επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται 
για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει 
μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη, ενσωματωμένο 
αποσπώμενο παράθυρο ανοίγματος 10cm τουλάχιστον για ευκολία χειρισμών. Το 
κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη και 
ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 10-110/115χιλ. 

274148 
ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των 
ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το 
δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την κωνοειδή βάση ανοίγματος  15-42 
ΧΙΛ.) 

274149 
ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 42 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για 
καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 42 
χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με 
βαθιές πτυχές ή ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

274150 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
κολοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο κολοστομίας του α/α 
7) 

274151 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική 
σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ.τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο 
σάκο ουρητηροστομίας του α/α 11) 



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

12 
 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά 

σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.   

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο 
αντίγραφα. 
 
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   
 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 
 
 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 

 

 Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια.  

 Ο αριθμός  της διακήρυξης. 
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.  
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 Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 
 

2.2. Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις. 

 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος 

περιέχει το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

2.3. Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 

 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 

 

Ι. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει 

όπου να δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης  

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.  

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Β. Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Επισημαίνεται ότι στη 
τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων 
υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός  εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη 
συσκευασία κλπ. συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS 
φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο 
μέχρι το τελευταίο.  

 
2.  Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας : Πιστοποιητικό  της  εταιρείας  EN ISO, CE   
MARK   και   ISO   των   προσφερομένων  προϊόντων, µε  το  οποίο  θα  βεβαιώνουν  την  
τήρηση  εκ  μέρους  του  ανάδοχου  ορισμένων  προτύπων εξασφάλισης   της   ποιότητας.   Σε   
περίπτωση   που   αυτά   εκδίδονται   από   ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν 
σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών 
Προτύπων για πιστοποίηση. 
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη 
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μέλη. 

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν 
εκδοθεί  από  φορέα  πιστοποίησης  προϊόντων  διαπιστευμένο,  προς  τούτο  από  το  Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα 
µέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  
Tα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 

 

Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 
συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους 
εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού φορέα.  
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, από τον 
οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος του προσφερόμενου είδους άνευ Φ.Π.Α και 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το 
προσφερόμενο αντάλλαγμα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον 
νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης, 
είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 
2. Στην  οικονομική  προσφορά , θα αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόμενη  τιμή , η  τιμή  
και  ο  κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον  Παρατηρητήριο τιμών. 

3. Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή.  

4. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι 

δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 
Σημειώνονται τα ακόλουθα : 
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς 
Φ.Π.Α. 
- Επισηµαίνεται ότι η προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς για την προμήθεια του 
είδους δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
 
2.4. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά : 
 
α) στην οποία δεν συμπίπτει η προσφερόμενη τιμή του τμήματος (αριθμητική και ολογράφως). 
β) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και 
δ) στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, όπως αυτό 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β΄. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων  ειδών, αλλά σε 
κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 
 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 
σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

 

 
2.5 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 
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Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Η τεχνική και η οικονομική προσφορά υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)   
µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, µε την βοήθεια του οποίου μπορείτε να 
υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet 
Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ  και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε  να κατεβάσετε το 
συγκεκριμένο αρχείο. 
Αυτή  η επιλογή  δημιουργεί  3 δισκέτες:  1. Στοιχεία  Προμηθευτή,  2. Τεχνική  Προσφορά,  
3.Οικονοµική Προσφορά. 
*Το CD ή DVD της οικονομικής και τεχνικής   προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα σε 
περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα. 
Μέσα   στο   φάκελο   των   οικονομικών να   υπάρχει   η   οικονομική   προσφορά   σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική  μορφή. 
 
Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να  προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων 
και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των 
έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε  
έντυπη μορφή.  
 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του  
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  
 
2.6 –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
2.7 -Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
2.8 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση 
ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
2.9 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 
4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

http://www.or-co.gr/
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παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   
2.10 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε 
αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
2.11 Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, 
η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 
2.12 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές  
θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η 
αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα 
περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο 
προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 
2.13 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
2.14 Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του 
Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, 
με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
2.15 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
διακήρυξη. 
2.16 Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 
Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 
2.17 Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
2.18  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των 
τμημάτων αυτής.  
 - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  μονογράφονται, 
από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο  ο 
οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα 
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκείμενου να αποσφραγισθεί την 
ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 
 
 
 
 
 
3. Στάδια ενεργειών: 
3.1 Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από 
τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες 
παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν 
αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 
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3.2 Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 
προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να 
γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές. 
3.3 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' 
αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 
3.3.1 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 
Επισημαίνεται ότι, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 
117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει 
κατά την ίδια συνεδρίαση. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με 
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
3.3.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους) .  
 
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 
τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ 
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  : 
1.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  µε  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την  προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην 
οποία θα   δηλώνεται: 
 

 Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 

περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 

εργατικής νομοθεσίας.  

 Δεν 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, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  
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 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

 Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον 

αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά 

θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. 

 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 
η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν 
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  
 
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) 
στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς του: 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 
την παρ. 1α) και 2 του άρθρου 75. 
 
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών : 

 Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
 

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
 

 Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
 

 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του Ν.4412/2016, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω 
πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει 
μία υπεύθυνη δήλωση.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
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φορέας να λαμβάνει την δική του υπεύθυνη δήλωση, μαζί με χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα, χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση. 

 
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων  
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 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 το 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 παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 
 
Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική  
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 
 
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης.  

 
 

4.1 Επισημαίνεται ότι: 
4.1.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 
ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης, 
4.1.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα 
απορρίπτονται  υπό  την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 
απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 
4.1.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
4.1.4 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 -Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

20 
 

4.1.5 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές  προσφορές. 
4.1.6 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους 
ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 
αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή 
δικαστική ενέργεια. 
 
4.1.7. Ειδικά, 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 ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.   

 

4.1.8. Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους 

προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν. 

 

Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, εφόσον 

κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα 

στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά 

στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες 

δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 

την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 

ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 
 

5 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  
5.1  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 
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5.2  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα 
Διαγωνισμό.  
 
5.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της προς  
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να 
αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό 
προμήθεια είδους. 
5.4  Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους 
το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 
5.5  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
6. ΤΙΜΕΣ  
 Τιμή µονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους 
δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που 
δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα  θα  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
Στην  οικονομική  προσφορά , θα αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόμενη  τιμή , η  τιμή  και  ο  
κωδικός του       υλικού  αν   υπάρχει  στο  τρέχον  Παρατηρητήριο   τιμών  .     
Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του 
άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του 
ισχύοντος παρατηρητηρίου   κατά  την  κατάθεση  της       προσφοράς. Οικονομικές 
προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.  
Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η 
προσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 
αριθμητικώς:  
6.2 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
         I.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
         II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  
 Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  
 
 
 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα : 
 
-Oτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να 
προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη. 
 
- Οτι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα. 
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- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιµή της οικονοµικής προσφοράς ανά είδος χωρίς 
Φ.Π.Α. 

-Ότι   η  συνολική  προσφερόµενη  τιµή  της  οικονοµικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
την προϋπολογισθείσα δαπάνη της διακηρύξης . 

  

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε 
τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την 
πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για  το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.  
6.3  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6.4  Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
6.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6.6 Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
6.7   Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 
 
 

7.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται, 

υποβάλλει σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παραγράφο 7.1. Τα δικαιολογητικά 

προσκοµίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 

έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
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73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων άρθρων 75 έως 78. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της  

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 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 

αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 

και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 

 

 

7.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 

περίπτωση είναι : 

7.1.1.    Φυσικά πρόσωπα : 

7.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου 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 να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο 

συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 

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),  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

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

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

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

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Σημειώνεται ότι: 

-  η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

 

7.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 

ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: 
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- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή  

- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 - δεν έχει κριθεί ως 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 του. (το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού του 

ενδιαφερομένου). 

 

7.1.1.3 Για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, στην οποία 

δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής). 

 

 

7.1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

7.1.1.5. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας  Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του 

Παρατήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας 

του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 
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όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρµόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α. 

 

7.1.2.   Τα νοµικά πρόσωπα: 

7.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 

και IKE, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους 

νόµιµους εκπροσώπους του. 

 

7.1.3. Οι συνεταιρισµοί : 

7.1.3.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1. 

7.1.3.2 Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  5.1.1.2,  5.1.1.3   και   5.1.1.4  της 

παραγράφου   7.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2. 

 7.1.3.3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

7.1.4.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

Ένωση. 

 

Σημειώνεται ότι : 

 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. 
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1497/1984 (Α' 188). 

  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5FF.1 καθώς και στις 

παραγράφους  1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται 

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. 

 Ειδικά, 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. 

 

8-   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου. 
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην 

περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από Διαγωνισμό (Άνω ή Κάτω των 

Ορίων) από το Νοσοκομείο,  από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή 

υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 
 9- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 
ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 
2. Υπεύθυνο  για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης  είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΑΝΕΙΟ»               
                      
10-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .    
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου 
ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

 
11-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
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στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την 
αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 
παράγραφος 11. 

 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
 
Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών 
υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο 
τεχνικό συμβούλιο.  
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου. 
 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  
 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νομιμότητας. 
 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 
8). 
 
 
12- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του 
Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η 
Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & 
Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε 
ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. 
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους 
από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 
του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΑΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 
είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης.     
                                                                        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 
για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 
της σχετικής σύμβασης.     
 
                                                                             
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά 
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης . 
 
 
                                                          
                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας  
Κατάστημα     
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης ………..ΕΥΡΩ ………………. 
Προς 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766,  Δ.Ο.Υ.  Ηρακλείου 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……..  ΕΥΡΩ…….. 
    
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ…………….. (και ολογράφως) …….……………..στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας………………………………..……. 
ΑΦΜ…………………………………… 
Δ\νση……………………………………………………         
Προς ………………………………………………. 
για   την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί 
σας για την προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. 
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης  προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής 
. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας  ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……………………….. 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
του συμβατικού χρόνου δηλ. να  αναγράφει ότι  λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και 
ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ORCO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

19239 
ΒΑΣΗ ΣΑΚΚΩΝ 40ΜΜ 
ΚΟΒΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 15 – 23 ΧΙΛ. 
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΖΩΝΗΣ. 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι οβαλ,διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για 
καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 23 
χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
ουρητηροστομία,ειλειοστομία,κολοστομια,νεφροστομια  σε περιοχή με βαθιές 
πτυχές ή ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

19264 
ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των 
ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το 
δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  10-55 ΧΙΛ.) 

19267 

ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10-35 ΧΙΛ.) 

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των 
ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το 
δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-35 ΧΙΛ.) 

21092 

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 
2000ml 

Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να 
κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα 
προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην 
επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Με μια μόνο έξοδο στο 
καπάκι, αυτή προς τον ασθενή. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και 
σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται δωρεάν 
ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. 
Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. 

28030 

ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 55 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  ΣΑΚΟ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
του α/α 5) 

39984 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ.(ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-55 ΧΙΛ.) 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για 
εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και 
κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές 
,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια 
στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-
55 ΧΙΛ.) 
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40010 
ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10-55 ΧΙΛ.) 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων, ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο 
πλευρές, μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με 
ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση 
ανοίγματος  10-55 ΧΙΛ.) 

53874 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ - 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
75 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται 
για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει 
φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό,υποαλλεργικό,αντιιδρωτικό κάλλυμα 
στην πλευρά επαφής με το δέρμα Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 
10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της κολοστομίας 

53877 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
75 ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται 
για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα κι αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο 
διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην 
πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - 
κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 
10 ως και 75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο μέγεθος της ειλεοστομίας. 

65557 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ 
ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 150 -200ML 

Να περιέχει καταπραϋντικές και ενυδατικές ουσίες για τον καθαρισμό του 
δέρματος γύρω από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 150 ως 200ml. Να 
μην περιέχει οινόπνευμα 

81403 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ 
ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 

Υδροστατική πάστα σε μορφή ευπλαστης πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην 
περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού του δέρματος. Να δημιουργεί κατά 
τη χρήση της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για καλύτερη εφαρμογή της βάσης 
και να είναι σε μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει σε περίπτωση που 
δεν χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα. 

157813 

ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 10-
55ΜΜ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΛΑΚΟ, 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΑΙ 
ΜΑΛΑΚΗ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ 
ΕΞΟΔΟ. 

Σάκοι αυτοκόλλητοι ουτηροστομίας αδιαφανείς με αντιιδρωτικό κάλυμμα και στις 
δυο πλευρές, με κολλητικό τουλάχιστον δυο υλικών σε σπειροειδή διάταξη, το 
ένα με ισχυρή κολλητική ικανότητα και το άλλο να φροντίζει και να προστατεύει 
το δέρμα κατά την απομάκρυνση. Να διαθέτουν βαλβίδα αντιεπιστροφής τω 
ούρων και μαλακή και εύκαμπτη κρυβόμενη έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με 
οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. 

246052 

ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ 
3000ml 

Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να 
κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα 
προστασίας από την παλιδρόμηση των αναρροφούμενων υγρών. Να μην 
επιτρέπουν την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να είναι ασφαλής η σύνδεση 
σάκκου και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 3lt. Να 
προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν 
έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE. Να 
διατίθεται ατομικά αποστειρωμένα τεμάχια. 
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246054 
ΣΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ / 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ 

Σάκκοι παιδιατρικοί/ παροχετευτικοί με φίλτρο κράτησης οσμών, με δυνατότητα 
κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να 
επιτρέπει να γίνει κοπή σε οποιοδήποτε σημείο του κολλητικού. Με βαλβίδα 
εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της 
βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / 
κλεισίματος με velcro. 

246056 
ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΕΝΩΣΗΣ 

Σάκκοι μετεγχειρητικοί διάφανεις με αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και 
εργασία επι της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου για σύνδεση με κάθε τύπο 
ουροσυλλέκτη και δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και κλείσιμο του σάκκου 
με ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος velcro ( για υδαρείς και 
στερεές κενώσεις ) προς κόπη έως 90mm 

246057 
ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΗΛΕΣ 
ΠΕΡΙ ΤΗ ΣΤΟΜΙΑ 

Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με εύπλαστοι κολλητική επιφάνεια για 
εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες. Με δυνατότητα αντιστροφής του 
κολλητικού υλικού για χρήση σε κήλες. Με βαλβίδα εξόδου που να συνδέεται 
απευθείας με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη προς κοπή έως 43 mm 

250481 

ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
55ΜΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΙΑ 
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. 

ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55ΜΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΙΑ 
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ 

251199 

ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ.(ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-65 ΧΙΛ.) 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για 
εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και 
κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές 
,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια 
στη βάση χωρίς πίεση. (Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  15-
65 ΧΙΛ.) 

255322 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 35 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 35 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο 
σάκο ουρητηροστομίας του α/α 9) 

263069 

ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ & 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ. 

Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των 
αερίων ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει εξελιγμένο σύστημα εξόδου για 
εύκολο άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το οποίο διπλώνεται και 
κρύβεται, για να είναι διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις δυο πλευρές 
,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με ασφάλεια 
στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-
55 ΧΙΛ.) 
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263695 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΚΚΩΝ ΣΕ 
ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ ΜΕ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ 
ΖΩΝΗΣ. 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι οβαλ,διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για 
καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 43 
χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
ουρητηροστομία,ειλειοστομία,κολοστομια,νεφροστομια  σε περιοχή με βαθιές 
πτυχές ή ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

273089 ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 10-65χιλ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 65 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
ειλεοστομίας του α/α 18) 

273090 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΣΑΚΚΟΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΔΙΑΦΑΝ
ΗΣ,ΚΟΒΟΜΕΝΟΣ ΩΣ 75 ΧΙΛ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος να είναι διαφανής, με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για 
καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών . Να διαθέτει βαλβίδα 
αντεπιστροφής και μαλακή έξοδο που να συνδέεται με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη 
. Το κολλητικό να εχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για 
καλύτερη και ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα έως 80χιλ +5χιλ. 

273093 

ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 
60/80ΜΜ 

Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, 
εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και 
αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από 
εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό κάλυμμα. 
Aδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 
60/80mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας). 

273094 

ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 
60/80ΜΜ 

Σάκοι ανοικτοί αυτοκόλλητοι ειλεοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, 
εύκαμπτη που να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και 
αντιβακτηριδιακή δράση. Με φίλτρο κατακράτησης οσμών. Με ενσωματωμένο 
σύστημα ανοίγματος/ κλεισίματος με velcro. Προς κοπή έως 60/80mm 
(κάθετος/οριζόντιος άξονας). 

273095 

ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ 
ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
100ΓΡ 

Κρέμα ενυδατική και επουλωτική εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και 
οξειδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr. 

273096 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ  
65 ΧΙΛ. 

Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή 
δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές 
ζώνης. Μεγέθη δαχτυλίου έως 70mm τουλάχιστον. 

273097 

ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/α 32) 

Οι σάκοι κολοστομίας να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της βάσης, με φίλτρο 
κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με μαλακό 
αντιιδρωτικό κάλυμμα. Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 70mm τουλαχιστον 

273098 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 
50 ΧΙΛ. 

Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή 
δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές 
ζώνης. Δακτύλιος έως 55mm τουλάχιστον. 
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273099 

ΣΑΚΟΥ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/α 30) 

Οι σάκοι κολοστομίας να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της βάσης, με φίλτρο 
κατακράτησης οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό θάλαμο. Με μαλακό 
αντιιδρωτικό κάλυμμα. Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 55mm 

273100 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 
50 ΧΙΛ. 

Βάσεις επίπεδες ουρητηροστομίας. Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που 
να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με επουλωτική και αντιβακτηριδιακή 
δράση. Με δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου συλλογής. Με υποδοχές 
ζώνης. Μέγεθος δαχτυλίου 55mm. 

273101 

ΣΑΚΟΥ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ (ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Α/α 34) 

Σάκοι ουρητηροστομίας που να κολλάνε πάνω στον δακτύλιο της αντίστοιχης 
βάσης, με βαλβίδες αντεπιστροφής και εύκαμπτη έξοδο που να συνδέεται με 
κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα. Αδιαφανείς, με 
παράθυρο ελέγχου στομίου και διαφανείς. Δακτυλίου 55mm 

274116 
ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 110 ΧΙΛ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Σάκος μετεγχειρητικός, διαφανής με ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη 
επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται 
για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει 
μαλακή έξοδο για σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη, ενσωματωμένο 
αποσπώμενο παράθυρο ανοίγματος 10cm τουλάχιστον για ευκολία χειρισμών. Το 
κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη και 
ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 10-110/115χιλ. 

274148 
ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των 
ούρων και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
έχει μαλακό υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην επιφάνεια επαφής με το 
δέρμα.(Να γίνει αξιολόγηση με την κωνοειδή βάση ανοίγματος  15-42 
ΧΙΛ.) 

274149 
ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 42 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό, για 
καλύτερη εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και να κόβεται από 15 ως 42 
χιλ. τουλάχιστον για να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε περιοχή με 
βαθιές πτυχές ή ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

274150 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
κολοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο κολοστομίας του α/α 
7) 

274151 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10 - 55 ΧΙΛ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική 
σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να κόβεται από 10 ως 55 χιλ.τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο 
σάκο ουρητηροστομίας του α/α 11) 
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
 

 

 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 
ORCO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ M/M 
ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

TIMH ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

 
19239 

ΒΑΣΗ ΣΑΚΚΩΝ 
40ΜΜ ΚΟΒΟΜΕΝΗ 
ΑΠΟ 15 – 23 ΧΙΛ. 
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΖΩΝΗΣ. 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι 
οβαλ,διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο 
υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη 
εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και 
να κόβεται από 15 ως 23 χιλ. για να 
προσαρμόζεται στην 
ουρητηροστομία,ειλειοστομία,κολοστομια,νε
φροστομια  σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή 
ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον 
αντίστοιχο σάκο) 

TMX 60 7,44 446,40 58,03 504,43 

 
19264 

  ΣΑΚΟΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

  Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι 
διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. 
Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων 
και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με 
οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό 
υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην 
επιφάνεια επαφής με το δέρμα.(Να γίνει 
αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  10-55 
ΧΙΛ.) 

TMX 270 3,78 1020,60 132,68 1153,28 

 
19267 

 ΣΑΚΟΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-35 ΧΙΛ.) 

  Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι 
διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. 
Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων 
και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με 
οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό 
υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην 
επιφάνεια επαφής με το δέρμα.(Να γίνει 
αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-35 
ΧΙΛ.) 

TMX 90 3,78 340,20 44,23 384,43 

 
21092 

ΣΑΚΟΙ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΤΡΟ 2000ml 

Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και 
κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να 
κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν 
αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα 
προστασίας από την παλιδρόμηση των 
αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν 
την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Με 
μια μόνο έξοδο στο καπάκι, αυτή προς τον 
ασθενή. Να είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου 
και σωλήνα αναρρόφησης. Να έχουν 
χωρητικότητα απο 2lt. Να προσφέρεται 
δωρεάν ο συνοδός εξοπλισμός χρήσης των 
σάκκων. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας. 

ΤΜΧ 3000 1,19 3570,00 464,10 4034,10 



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

37 
 

Πιστοποιητικά ISO και να φέρουν ένδειξη CE.  

 
28030 

 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
55 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  ΣΑΚΟ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ  

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα 
οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το 
ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το 
δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη 
διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο 
δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται 
από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει 
αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο του α/α 5) 

TMX 60 5,76 345,60 44,93 390,53 

 
39984 

 ΣΑΚΟΣ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-55 ΧΙΛ.) 

  Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο 
φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων 
ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει 
εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο 
άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το 
οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι 
διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις 
δυο πλευρές ,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα 
και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με 
ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει 
αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-55 
ΧΙΛ.) 

TMX 180 3,27 588,60 76,52 665,12 

 
40010 

 ΣΑΚΟΣ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-55 ΧΙΛ.) 

 Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο 
φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων, 
ανατομικό και διακριτικό σχήμα. Να διαθέτει 
εξωτερικά και στις δυο πλευρές, μαλακό 
αντιιδρωτικό κάλυμμα και ειδικό σύστημα για 
κούμπωμα με ασφάλεια στη βάση χωρίς 
πίεση.(Να γίνει αξιολόγηση με την βάση 
ανοίγματος  10-55 ΧΙΛ.) 

TMX 180 2,51 451,80 58,73 510,53 

 
53874 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΣΑΚΟΣ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ - 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
75 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Ο σάκος να είναι διαφανής με ενσωματωμένη 
κολλητική ευλύγιστη επιφάνεια με κολλητικό 
τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το ένα να 
εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το 
δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη 
διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο 
δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει 
φίλτρο διαφυγής αερίων. Να έχει 
μαλακό,υποαλλεργικό,αντιιδρωτικό κάλλυμα 
στην πλευρά επαφής με το δέρμα Το 
κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή 
και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 
75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο 
μέγεθος της κολοστομίας  

TMX 150 4,07 610,50 79,37 689,87 
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53877 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΣΑΚΟΣ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
75 
ΧΙΛ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Ο σάκος να είναι διαφανής, με 
ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη 
επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για 
καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα κι 
αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει φίλτρο 
διαφυγής αερίων. Να έχει μαλακό, 
υποαλλεργικό, αντιιδρωτικό κάλυμμα στην 
πλευρά επαφής με το δέρμα. Να διαθέτει 
ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος - 
κλεισίματος για εύκολο άδειασμα. Το 
κολλητικό να έχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη εφαρμογή 
και προσαρμοζόμενο άνοιγμα από 10 ως και 
75 χιλ. τουλάχιστον για εφαρμογή στο 
μέγεθος της ειλεοστομίας. 

TMX 270 4,98 1344,60 174,80 1519,40 

 
65557 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ 
ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 
150 -200ML 

Να περιέχει καταπραϋντικές και ενυδατικές 
ουσίες για τον καθαρισμό του δέρματος γύρω 
από το στόμιο. Να είναι σε συσκευασία από 
150 ως 200ml. Να μην περιέχει οινόπνευμα 

TMX 24 5,8 139,20 18,10 157,30 

 
81403 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΠΑΣΤΑ ΕΥΠΛΑΣΤΗ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ 
ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ 

Υδροστατική πάστα σε μορφή ευπλαστης 
πλαστελίνης για εύκολη χρήση. Να μην 
περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή ερεθισμού 
του δέρματος. Να δημιουργεί κατά τη χρήση 
της επίπεδη επιφάνεια στο δέρμα, για 
καλύτερη εφαρμογή της βάσης και να είναι σε 
μορφή ατομικής συσκευασίας που να κλείνει 
σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί όλη η 
ποσότητα. 

TMX 30 8,07 242,10 31,47 273,57 

 
157813 

ΣΑΚΚΟΙ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ 10-
55ΜΜ, 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΜΑΛΑΚΟ, 
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ 
ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ 
ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΑΙ 
ΜΑΛΑΚΗ 
ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ 
ΕΞΟΔΟ. 

Σάκοι αυτοκόλλητοι ουτηροστομίας 
αδιαφανείς με αντιιδρωτικό κάλυμμα και στις 
δυο πλευρές, με κολλητικό τουλάχιστον δυο 
υλικών σε σπειροειδή διάταξη, το ένα με 
ισχυρή κολλητική ικανότητα και το άλλο να 
φροντίζει και να προστατεύει το δέρμα κατά 
την απομάκρυνση. Να διαθέτουν βαλβίδα 
αντιεπιστροφής τω ούρων και μαλακή και 
εύκαμπτη κρυβόμενη έξοδο για άδειασμα ή 
σύνδεση με οποιοδήποτε ουροσυλλέκτη. Να 
κόβεται από 10 ως 55 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. 

TMX 300 5,96 1788,00 232,44 2020,44 
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246052 

ΣΑΚΟΙ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ 
ΦΙΛΤΡΟ 3000ml 

Να είναι μιας χρήσεως διαφανείς και 
κατασκευασμένοι από ανδεκτικό υλικό. Να 
κλείνουν ασφαλώς και να διαθέτουν 
αντιμικροβιακό φίλτρο και βαλβίδα 
προστασίας από την παλιδρόμηση των 
αναρροφούμενων υγρών. Να μην επιτρέπουν 
την έξοδο σταγονιδίων στο περιβάλλον. Να 
είναι ασφαλής η σύνδεση σάκκου και σωλήνα 
αναρρόφησης. Να έχουν χωρητικότητα απο 
3lt. Να προσφέρεται δωρεάν ο συνοδός 
εξοπλισμός χρήσης των σάκκων. Να έχουν 
έγκριση κυκλοφορίας .Πιστοποιητικά ISO και 
να φέρουν ένδειξη CE. Να διατίθεται ατομικά 
αποστειρωμένα τεμάχια. 

ΤΜΧ 3000 1,79 5370,00 698,10 6068,10 

 
246054 

ΣΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ 
/ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ 

Σάκκοι παιδιατρικοί/ παροχετευτικοί με 
φίλτρο κράτησης οσμών, με δυνατότητα 
κοπής σε οβάλ σχήμα για καλύτερη 
εφαρμογή. Να μην έχει οπή έναρξης ώστε να 
επιτρέπει να γίνει κοπή σε οποιοδήποτε 
σημείο του κολλητικού. Με βαλβίδα εξόδου 
για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και 
δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και 
κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο 
σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος με velcro. 

TMX 150 5,9 885,00 115,05 1000,05 

 
246056 

ΣΑΚΚΟΙ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ 

Σάκκοι μετεγχειρητικοί διάφανεις με 
αποσπώμενο παράθυρο για επιθεώρηση και 
εργασία επι της στομίας. Με βαλβίδα εξόδου 
για σύνδεση με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη και 
δυνατότητα αφαίρεσης της βαλβίδας και 
κλείσιμο του σάκκου με ενσωματωμένο 
σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος velcro ( 
για υδαρείς και στερεές κενώσεις ) προς κόπη 
έως 90mm 

TMX 260 13,5 3510,00 456,30 3966,30 

 
246057 

ΣΑΚΚΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΕ ΚΗΛΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗ 
ΣΤΟΜΙΑ 

Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι με 
εύπλαστοι κολλητική επιφάνεια για 
εφαρμογή σε δύσκολες ανατομικά στομίες. 
Με δυνατότητα αντιστροφής του κολλητικού 
υλικού για χρήση σε κήλες. Με βαλβίδα 
εξόδου που να συνδέεται απευθείας με κάθε 
τύπο ουροσυλλέκτη προς κοπή έως 43 mm 

TMX 250 6,83 1707,50 221,98 1929,48 

 
250481 

ΣΑΚΚΟΙ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
55ΜΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΙ 
ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΙΑ 
ΕΠΟΥΛΩΣΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ. 

ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 55ΜΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΣΕΩΝ 

TMX 269 6,8 1829,20 237,80 2067,00 
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251199 

 ΣΑΚΟΣ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟ.(ΝΑ 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
10-65 ΧΙΛ.) 

 Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο 
φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων 
ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει 
εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο 
άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το 
οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι 
διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις 
δυο πλευρές ,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα 
και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με 
ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση. (Να γίνει 
αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος  15-65 
ΧΙΛ.) 

TMX 90 3,36 302,40 39,31 341,71 

 
255322 

 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
35 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.  

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα 
οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το 
ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το 
δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη 
διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο 
δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται 
από 10 ως 35 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να 
γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
ουρητηροστομίας του α/α 9) 

TMX 90 5,76 518,40 67,39 585,79 

 
263069 

ΣΑΚΚΟΙ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΦΙΛΤΡΟ & ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ 
ΚΑΛΥΜΜΑ. 

  Ο σάκκος να είναι αδιαφανής με ενισχυμένο 
φίλτρο για συνεχές φιλτράρισμα των αερίων 
ανατομικό και διακριτικό σχήμα, να έχει 
εξελιγμένο σύστημα εξόδου για εύκολο 
άδειασμα και κλείσιμο με κλείστρο velcro το 
οποίο διπλώνεται και κρύβεται, για να είναι 
διακριτικό. Να διαθέτει εξωτερικά και στις 
δυο πλευρές ,μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα 
και ειδικό σύστημα για κούμπωμα με 
ασφάλεια στη βάση χωρίς πίεση.(Να γίνει 
αξιολόγηση με την βάση ανοίγματος 10-55 
ΧΙΛ.) 

TMX 120 3,36 403,20 52,42 455,62 

 
263695 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΑΚΚΩΝ ΣΕ 
ΚΩΝΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ 
ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΚΟΥΜΠΩΜΑΤΟΣ 
ΖΩΝΗΣ. 

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι 
οβαλ,διαφανής για καλύτερο έλεγχο του 
στομίου, να αποτελείται από από ενισχυμένο 
υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη 
εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και 
να κόβεται από 15 ως 43 χιλ. για να 
προσαρμόζεται στην 
ουρητηροστομία,ειλειοστομία,κολοστομια,νε
φροστομια  σε περιοχή με βαθιές πτυχές ή 
ουλές .   ( Να γίνει αξιολόγηση με τον 
αντίστοιχο σάκο) 

TMX 70 7,44 520,80 67,70 588,50 
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273089 

 ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗ 10-
65χιλ. 

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα 
οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το 
ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το 
δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη 
διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο 
δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται 
από 10 ως 65 χιλ. τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ειλεοστομία. (Να γίνει 
αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
ειλεοστομίας του α/α 18) 

TMX 60 5,76 345,60 44,93 390,53 

 
273090 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 
ΣΑΚΚΟΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
,ΔΙΑΦΑΝΗΣ,ΚΟΒΟΜ
ΕΝΟΣ ΩΣ 75 ΧΙΛ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤ
ΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

Ο σάκος να είναι διαφανής, με 
ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη 
επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο ειδική 
σύσταση για να μη διαβρώνεται για καλύτερη 
προσκόλληση στο δέρμα και αποφυγή 
διαρροών . Να διαθέτει βαλβίδα 
αντεπιστροφής και μαλακή έξοδο που να 
συνδέεται με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη . Το 
κολλητικό να εχει σχήμα οβάλ, να διαθέτει 
περιμετρικά εγκοπές για καλύτερη και 
ασφαλή εφαρμογή και προσαρμοζόμενο 
άνοιγμα έως 80χιλ +5χιλ.  

ΤΜΧ 360 6,13 2206,80 286,88 2493,68 

 
273093 

ΣΑΚΟΙ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 
ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 
60/80ΜΜ 

Σάκοι κλειστοί αυτοκόλλητοι κολοστομίας. Με 
οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με 
επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με 
φίλτρο κατακράτησης οσμών 
προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό 
θάλαμο. Με υφασμάτινης υφής, αντιιδρωτικό 
κάλυμμα. Aδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου 
στομίου, και διαφανείς. Προς κοπή έως 
60/80mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας). 

TMX 250 4,2 1050,00 136,50 1186,50 

 
273094 

ΣΑΚΟΙ 
ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 
ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 
60/80ΜΜ 

Σάκοι ανοικτοί αυτοκόλλητοι ειλεοστομίας. 
Με οβάλ κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που 
να περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με 
επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με 
φίλτρο κατακράτησης οσμών. Με 
ενσωματωμένο σύστημα ανοίγματος/ 
κλεισίματος με velcro. Προς κοπή έως 
60/80mm (κάθετος/οριζόντιος άξονας). 

TMX 100 6,05 605,00 78,65 683,65 

 
273095 

ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ 
ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 100ΓΡ 

Κρέμα ενυδατική και επουλωτική 
εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και 
οξειδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε 
νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr. 

TMX 50 11,42 571,00 74,23 645,23 



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

42 
 

 
273096 

 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ  
65 ΧΙΛ.   

Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ 
κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με 
επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με 
δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου 
συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Μεγέθη 
δαχτυλίου έως 70mm τουλάχιστον. 

TMX 100 6,6 660,00 85,80 745,80 

 
273097 

ΣΑΚΟΥ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ (ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Α/α 32) 

Οι σάκοι κολοστομίας να κολλάνε πάνω στον 
δακτύλιο της βάσης, με φίλτρο κατακράτησης 
οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό 
θάλαμο. Με μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα. 
Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 70mm 
τουλαχιστον 

TMX 250 2,25 562,50 73,13 635,63 

 
273098 

 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 
50 ΧΙΛ.   

Βάσεις επίπεδες κολοστομίας. Με οβάλ 
κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με 
επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με 
δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου 
συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Δακτύλιος έως 
55mm τουλάχιστον. 

TMX 70 6,6 462,00 60,06 522,06 

 
273099 

  ΣΑΚΟΥ 
ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ (ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Α/α 30) 

Οι σάκοι κολοστομίας να κολλάνε πάνω στον 
δακτύλιο της βάσης, με φίλτρο κατακράτησης 
οσμών προστατευόμενο από εσωτερικό διπλό 
θάλαμο. Με μαλακό αντιιδρωτικό κάλυμμα. 
Διαφανείς και αδιαφανείς, δακτυλίου 55mm 

TMX 240 2,25 540,00 70,20 610,20 

 
273100 

  ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ ΜΕ 
ΜΕΛΙ ΜΑΝΟΥΚΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 
50 ΧΙΛ.   

Βάσεις επίπεδες ουρητηροστομίας. Με οβάλ 
κολλητική επιφάνεια, εύκαμπτη που να 
περιέχει ιατρικής χρήσης μέλι manuka με 
επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση. Με 
δακτύλιο κόλλησης του αντίστοιχου σάκου 
συλλογής. Με υποδοχές ζώνης. Μέγεθος 
δαχτυλίου 55mm. 

TMX 100 6,6 660,00 85,80 745,80 

 
273101 

 ΣΑΚΟΥ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΛΛΑΕΙ 
ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ 
(ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/α 34) 

Σάκοι ουρητηροστομίας που να κολλάνε πάνω 
στον δακτύλιο της αντίστοιχης βάσης, με 
βαλβίδες αντεπιστροφής και εύκαμπτη έξοδο 
που να συνδέεται με κάθε τύπο 
ουροσυλλέκτη. Με μαλακό αντιιδρωτικό 
κάλυμμα. Αδιαφανείς, με παράθυρο ελέγχου 
στομίου και διαφανείς. Δακτυλίου 55mm  

TMX 300 4 1200,00 156,00 1356,00 
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274116 

ΣΑΚΟΣ 
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ 110 
ΧΙΛ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Σάκος μετεγχειρητικός, διαφανής με 
ενσωματωμένη κολλητική ευλύγιστη 
επιφάνεια με κολλητικό τουλάχιστον δύο 
στρωμάτων, το ένα να εξασφαλίζει 
απορροφητικότητα και το δεύτερο να έχει 
ειδική σύσταση για να μη διαβρώνεται για 
καλύτερη προσκόλληση στο δέρμα και 
αποφυγή διαρροών. Να διαθέτει μαλακή 
έξοδο για σύνδεση με οποιοδήποτε 
ουροσυλλέκτη, ενσωματωμένο αποσπώμενο 
παράθυρο ανοίγματος 10cm τουλάχιστον για 
ευκολία χειρισμών. Το κολλητικό να έχει 
σχήμα οβάλ, να διαθέτει περιμετρικά εγκοπές 
για καλύτερη και ασφαλή εφαρμογή και 
προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού 10-
110/115χιλ.  

TMX 102 13,26 1352,52 175,83 1528,35 

 
274148 

 ΣΑΚΟΣ 
ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ 
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

  Ο σάκος ουρητηροστομίας να είναι 
διαφανής με δακτύλιο που να εφαρμόζει στην 
αντίστοιχη βάση με κούμπωμα ασφαλείας. 
Να έχει βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων 
και έξοδο αδειάσματος για σύνδεση με 
οποιονδήποτε ουροσυλλέκτη. Να έχει μαλακό 
υποαλλεργικό αντιδρωτικό κάλλυμα στην 
επιφάνεια επαφής με το δέρμα.(Να γίνει 
αξιολόγηση με την κωνοειδή βάση 
ανοίγματος  15-42 ΧΙΛ.) 

TMX 240 3,78 907,20 117,94 1025,14 

 
274149 

 ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 15 - 
42 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   

Η βάση να είναι κωνοειδής με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να είναι 
διαφανής για καλύτερο έλεγχο του στομίου, 
να αποτελείται από από ενισχυμένο 
υποαλλεργικό κολλητικό, για καλύτερη 
εφαρμογή στην επιφάνεια του δέρματος και 
να κόβεται από 15 ως 42 χιλ. τουλάχιστον για 
να προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία σε 
περιοχή με βαθιές πτυχές ή ουλές .   ( Να 
γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο) 

TMX 90 7,22 649,80 84,47 734,27 

 
274150 

 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
55 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.  

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα 
οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το 
ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το 
δεύτερο να έχει ειδική σύσταση για να μη 
διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο 
δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται 
από 10 ως 55 χιλ. για να προσαρμόζεται στην 
κολοστομία. (Να γίνει αξιολόγηση με τον 
αντίστοιχο σάκο κολοστομίας του α/α 7) 

TMX 90 5,76 518,40 67,39 585,79 
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274151 

 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10 - 
55 ΧΙΛ. 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   

Η βάση να είναι επίπεδη με δακτύλιο 
κουμπώματος και υποδοχές για στήριξη 
ζώνης. Η κολλητική επιφάνεια να έχει σχήμα 
οβάλ με εγκοπές περιμετρικά και να 
αποτελείται από ενισχυμένο υποαλλεργικό 
κολλητικό τουλάχιστον δύο στρωμάτων, το 
ένα να εξασφαλίζει απορροφητικότητα και το 
δεύτερο ειδική σύσταση για να μη 
διαβρώνεται για καλύτερη προσκόλληση στο 
δέρμα και αποφυγή διαρροών. Να κόβεται 
από 10 ως 55 χιλ.τουλάχιστον για να 
προσαρμόζεται στην ουρητηροστομία. (Να 
γίνει αξιολόγηση με τον αντίστοιχο σάκο 
ουρητηροστομίας του α/α 11) 

TMX 135 5,76 777,60 101,09 878,69 

  
  
  

ΣΥΝΟΛΟ 
  
  
  

39.002,52 5.070,33 44.072,85 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 996978666,  ΔΟΥ Ηρακλείου 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ    

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης –ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 
Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
Δ/νση Λεωφ. Κνωσσού 

 
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα  την  …………………. του μηνός……………………………., οι 
υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με 
την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και   εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Διοικητή …………………………………… και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ……………… 
Δ/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ …………………………… , 
ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  …………………………………………………  
πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του 
Δ.Σ……………………………, ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και 
υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του 
παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  την   προμήθεια  που  κατακυρώθηκε με 
την απόφαση    …………………………………. του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.- Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».  
Με την με αριθ. ………../…-..2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται  
αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία ………………………… 
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …../…../2019  σύμφωνα με τους όρους της  Δ/ξης  με 
αριθ.20/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων 
ειδών. σε βάρος του ΚΑΕ ……….. & CPV …………  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 
του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως 
αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του 
κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

46 
 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί 
κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 
Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες. 
      
ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 
Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας του κατακυρωθέντος  είδους, για το οποίο η εταιρεία 
αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του 
είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του 
προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Ο Μειοδότης υποχρεούται στη σύμβαση να συμπεριλάβει το barcodes των 
κατακυρωθέντων  είδων  

 
 
Οι επί μέρους ποσότητες  των κατακυρωμένων  ειδών, μπορούν να αυξομειωθούν 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στα 

πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης). 

          
ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω είδος Νοσοκομείου εντός  δύο (2) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και μετά από την λήψη της παραγγελίας σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή . 
 Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ. 
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να 
αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους 
Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα επιτροπή,  
από το Νοσοκομείο στις αποθήκες του Νοσοκομείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου. 
 
Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην 

περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από Διαγωνισμό (Άνω ή Κάτω των 
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Ορίων) από το Νοσοκομείο,  από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή 

υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .    
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο άρθρο 
200 του Ν. 4412/2016. 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές του είδους που του έχει 
κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ του Νοσοκομείου και σύμφωνα με την με αριθ. 
Πρωτ. ……………έγγραφη Προσφορά του  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
σύμβασης.    

                                                                                                       
ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 
για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. 
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.                                                                                                           
                                                        

ΑΡΘΡΟ 8 
Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 
σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσης σύμβασης  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό …………………….   
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , ποσού των 
………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής 
της.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την 
πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α' του Ν. 4412/2016. 
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη 
συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και 
αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα 
δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου. 
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Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο  πρωτότυπα. 
 
Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και το 
άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

    ΟΔΗΓΙΕΣ 
Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια 
επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή 
ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής). 
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 
συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από 
τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo 
Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 
5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 
Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι 
σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 
ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και 
επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι 
σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται 
για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην 
είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς 
εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης 
υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης. 
 
Δικαιολογητικά 
1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 
σε βάση δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 
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2) Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση 
των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα 
είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω 
δικαιολογητικά. 
3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη 
σχετική τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται 
δωρεάν ισχύει επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια 
επιλογής περιορίζονται σε μια απάντηση ναι ή όχι. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους 
ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον 
έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. 
4) Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο 
σε ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας 
μπορεί να δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη 
διαδικτυακή διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. 
Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση βάσει των διατάξεων του 
ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και 
ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα 
ασφαλείας. 
5) Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και 
πιστοποίηση από Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική 
πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
III έως V, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό 
εγγραφής που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 
 
Κυρώσεις 
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή 
ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα. 
Σχετικός σύνδεσμος εντύπου ΤΕΥΔ και οδηγιών: 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221997 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 71409 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Οικονομοπούλου Μάρθα 
- Τηλέφωνο: 2840-368858 
- Ηλ. ταχυδρομείο: moikonomopoulou@venizeleio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.venizeleio.gr 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

61 
 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (εν
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι 
ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής 
xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που 
καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον τομέα 
και για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης 
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αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και 
η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες  
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που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 
από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό 
για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 



                                                                                                 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   25/2020 
 

71 
 

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 διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται 
να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 
αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 
τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

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

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
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της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

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

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

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


