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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- 

ΠΑΝΑΝΕΙΟ” 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71409 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 EL431 

Τηλέφωνο 2813-408802 

Φαξ             - 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mdoundoulaki@venizeleio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Δουνδουλάκη Μαρία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.venizeleio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 4 Νοσοκομείο, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στον Δημόσιο 
Τομέα. 5 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8 και στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.venizeleio.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

5
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

6
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

7
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

8
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ Δ/ΞΗ 71/2020 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης9 

 

Ο εγκεκριμένος Προγραμματισμός Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διαχειριστικού έτους 2020 σε βάρος του 

ΚΑΕ 1311. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι προμήθεια «Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (Αναλώσιμου 
Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού)». 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33122000-1 «Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός».  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 737.903,23 € χωρίς ΦΠΑ και 915.000,00 € με 
ΦΠΑ. 
  

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ” για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους 

ίδιους όρους και τιμές.  

Διευκρίνηση: Η παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές δεν αφορά σε υπέρβαση 

τόσο των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, όσο και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΙΜΩΝ 

                                                           
9
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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α/α  

Α/Α 
τεχνικών 
προδιαγρ

αφών ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ/ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣ

ΜΟΣ  Γ.Ν. 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ

Ο ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 11 

(Α/Α 1) TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΜΩΝ 1,8MM-3,2MM ΗΜΙΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (10 ΧΡΗΣΕΩΝ),ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 220 35,00 7.700,00 1.848,00 9.548,00 

2 14 

(Α/Α 2) ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ 
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45°, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY 
ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 420 24,76 10.399,20 2.495,81 12.895,01 

3 27 

(Α/Α 3) ΒΕΛΟΝΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ FRAGMATOME 
20GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 6 47,53 285,18 68,44 353,62 

4 30 

(Α/Α 4) ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 23/25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 6 39,00 234,00 56,16 290,16 

5 62 

(Α/Α 5) ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 2 59,00 118,00 28,32 146,32 

6 67 

(Α/Α 6) ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΦΡΥΨΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ .ΜΕ ΣΑΚΟ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 6 55,00 330,00 79,20 409,20 
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7 76 

(Α/Α 7) ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ 
STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) KAI 
ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 12 55,00 660,00 158,40 818,40 

8 85 

(Α/Α 8) SLEEVE ΓΙΑ TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 2,2-2,7MΜ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 400 8,75 3.500,00 840,00 4.340,00 

9 87 

(Α/Α 9) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / 
ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.  ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 6 143,70 862,20 206,93 1.069,13 

10 88 

(Α/Α 10) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 23G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / 
ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.. ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 110 180,00 19.800,00 4.752,00 24.552,00 

11 132 

(Α/Α 11) ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 
ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).  

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 1 304,00 304,00 72,96 376,96 

12 143 

(Α/Α 12) Χρωστική για την χρώση του περιφακίου του οφθαλμού με D-
mannitol, σε φιαλίδιο του 0.5ml. Περιέχει 1 mg /ml (0.1%) μπλε του 
τρυπανίου.   ΤΕΜ 50 3,00 150,00 36,00 186,00 

13 151 

(Α/Α 13) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΟΚΤΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C8F18 
PERFLUORO N OCTANE, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . 
ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.8 MPAS, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.25 – 1.29 ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 103-110 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP / 
LUER LOCK.    ΤΕΜ 50 49,87 2.493,50 598,44 3.091,94 

14 152 

(Α/Α 14) Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 1.300mpas, σε σύριγγα 
των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98.   ΤΕΜ 22 49,87 1.097,14 263,31 1.360,45 

15 153 

(Α/Α 15) Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 5.700mpas, σε σύριγγα 
των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98.   ΤΕΜ 35 49,87 1.745,45 418,91 2.164,36 
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16 166 

(Α/Α 16) ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, PMMA ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  ΤΕΜ 10 10,00 100,00 24,00 124,00 

17 230 (Α/Α 17) ΑΕΡΙO SF6 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ   ΤΕΜ 55 51,80 2.849,00 683,76 3.532,76 

18 231 (Α/Α 18) ΑΕΡΙO C3F8 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ    ΤΕΜ 35 51,80 1.813,00 435,12 2.248,12 

19 288 

(Α/Α 19) ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0,3   ΤΕΜ 1 35,00 35,00 8,40 43,40 

20 289 

(Α/Α 20) ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.5   ΤΕΜ 1 35,00 35,00 8,40 43,40 

21 290 

(Α/Α 21) ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.7   ΤΕΜ 1 35,00 35,00 8,40 43,40 

22 307 
(Α/Α 22) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ AHMED ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ   ΤΕΜ 2 600,00 1.200,00 288,00 1.488,00 

23 312 
(Α/Α 23) ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ QUADRASPHERIC (ΜΕ LASER 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)   ΤΕΜ 1 1.100,00 1.100,00 264,00 1.364,00 

24 314 (Α/Α 24) ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ VOLK 90 DPT   ΤΕΜ 1 410,00 410,00 98,40 508,40 

25 331 (Α/Α 25) ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SINSKEY   ΤΕΜ 10 24,70 247,00 59,28 306,28 

26 332 (Α/Α 26) ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ KOCH   ΤΕΜ 12 34,45 413,40 99,22 512,62 

27 333 (Α/Α 27) ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ PEARCE   ΤΕΜ 12 17,70 212,40 50,98 263,38 

28 345 

(Α/Α 28) Διατακτικός δακτύλιος ίριδος μιας χρήσης από ΡΜΜΑ με 4 σημεία 
στήριξης, 6.25 ή 7. 00 mm, ενσωματωμένος σε ενθέτη   ΤΕΜ 80 125,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

29 346 

(Α/Α 29) Διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου1,5% ή 15mg/ml σε συνδυασμό με 
1% υδροχλωρική λιδοκαϊνη. Να είναι πλήρως διαφανές και ελεύθερο από 
ύπαρξη φυσαλίδων και να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης των 0,80ml. Να 
έχει πιστοποιητικό CE Mark και έγκριση από το FDA.  

  ΤΕΜ 2000 60,00 120.000,00 28.800,00 148.800,00 

30 347 

(Α/Α 30) Ιξωδοελαστικό με βάση τo υαλουρονικό νάτριο 1,7% προερχόμενο 
από βακτηριακή ζύμωση, ποσότητας 2 ml με βελόνη 27G αποστειρωμένο σε 
οξείδιο του αιθυλενίου .Μοριακού βάρους ≥1800000 Daltons, PH 7.2 +/- 0.4, 
ιξώδες 45.000+/-15.000cps, Ωσμωτική πίεση : 200-400 mOsM. Διατηρείται 
εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία 10-30 ΟC. 

  ΤΕΜ 2200 43,80 96.360,00 23.126,40 119.486,40 

31 369 (Α/Α 31) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ DIGITAL HIGH MAG ΤΥΠΟΥ VOLK   ΤΕΜ 1 830,00 830,00 199,20 1.029,20 

32 370 (Α/Α 32) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR ABRAHAM IRIDECTOMY ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 1 865,00 865,00 207,60 1.072,60 

33 371 (Α/Α 33) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR HOSKINS NYLON SUTURE ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 1 850,00 850,00 204,00 1.054,00 

34 372 (Α/Α 34) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAGNA VIEW GONIO   ΤΕΜ 1 850,00 850,00 204,00 1.054,00 

35 373 (Α/Α 35) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAINSTER HIGH MAGNIFICATION   ΤΕΜ 1 850,00 850,00 204,00 1.054,00 
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ΓΙΑ LASER 

36 374 (Α/Α 36) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAINSTER WIDE FIELD ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 1 1.650,00 1.650,00 396,00 2.046,00 

37 375 
(Α/Α 37) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR RITCH TRABECULOPLASTY ΓΙΑ 
LASER   ΤΕΜ 1 830,00 830,00 199,20 1.029,20 

38 393 

(Α/Α 38) ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ REVOLUTION ΓΙΑ TIPS 
ΛΑΒΙΔΙΩΝ/ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ   ΤΕΜ 2 450,00 900,00 216,00 1.116,00 

39 408 

(Α/Α 39) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 
25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 6 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80 

40 418 

(Α/Α 40) TIP ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ FRAG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  ΤΕΜ 6 47,53 285,18 68,44 353,62 

41 419 

(Α/Α 41) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 20/23/25/27GA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 6 28,00 168,00 40,32 208,32 

42 422 (Α/Α 42) ΦΑΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ   ΤΕΜ 6 27,00 162,00 38,88 200,88 

43 424 

(Α/Α 43) ΒΕΛΟΝΕΣ 27GA ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (DISP SOFT TIP NEEDLE 27GA) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 6 30,80 184,80 44,35 229,15 

44 426 

(Α/Α 44) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 6 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80 

45 428 

(Α/Α 45) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 6 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80 
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46 429 

(Α/Α 46) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 
7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 40 250,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

47 430 

(Α/Α 47) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 
7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 6 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80 

48 431 

(Α/Α 48) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 
ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 6 95,00 570,00 136,80 706,80 

49 432 

(Α/Α 49) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 
ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 6 160,00 960,00 230,40 1.190,40 

50 433 

(Α/Α 50) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 60 89,00 5.340,00 1.281,60 6.621,60 

51 434 

(Α/Α 51) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 6 99,00 594,00 142,56 736,56 

52 435 

(Α/Α 52) ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 6 115,00 690,00 165,60 855,60 

53 438 

(Α/Α 53) Μπλε χρωστική για χρώση και αφαίρεση έσω αφοριστικής 
μεμβράνης (brilliant peel) φιαλίδιο των 0.5ml Φιαλίδιο ή σύριγγα 0,5ml μη 
τοξικό, χωρίς συντηρητικά. Συγκέντρωση Blue G:0.25g/l, Πυκνότητα: 
1.02g/m3   ΤΕΜ 94 37,90 3.562,60 855,02 4.417,62 

54 439 

(Α/Α 54) Μπλε χρωστική για ταυτόχρονη χρώση και αφαίρεση 
επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έσω αφοριστικής μεμβράνης. 
Φιαλίδιο 0,5ml ή σύριγγα 0,5ml, πυκνότητα: 1.020g/ m3 χωρίς συντηρητικά, 
μη τοξικό, με χρώμα μπλε + μωβ 

  ΤΕΜ 94 37,90 3.562,60 855,02 4.417,62 

55 444 

(Α/Α 55) Ιξωδοελαστικές ουσίες που περιέχουν θειϊκή Χονδροϊτίνη και 
Υαλουρονικο Νάτριο : Να περιέχουν θειϊκή χονδροϊτίνη 4% και Μοριακού 
Βάρους 22.500 Daltons και η συγκέντρωση του υαλουρονικού νατρίου να 
είναι 3% και Μοριακού Βάρους πάνω από 500.000 Daltons. Το ph να είναι 
7,25±0,25, η οσμομοριακότητα περίπου 310 mOsm/kg και το ιξώδες 40.000 
mPas με απόκλιση 20.000 mPas σε ρυθμό κατάτμησης ανά 2 sec-1 (σε 
θερμοκρασία 25 C). Η ποσότητα κατά τεμάχιο να είναι 0,75 ml. 

  ΤΕΜ 50 40,00 2.000,00 480,00 2.480,00 
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56 472 

(Α/Α 56) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 
PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή 
προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP.  

  ΤΕΜ 25 49,87 1.246,75 299,22 1.545,97 

57 531 

(Α/Α 57) ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

  ΤΕΜ 10 25,00 250,00 60,00 310,00 

58 585 

(Α/Α 58) ΥΓΡΟΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΥΓΡΟΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ   ΤΕΜ 10 205,00 2.050,00 492,00 2.542,00 

59 586 

(Α/Α 59) Πακέτο καταρράκτη αποτελούμενο από τα παρακάτω: 
Οφθαλμολογικό κάλυμμα Non Woven διαστάσεων 140χ127 εκ. με 
αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. χωρίς οπή, διάσταση σάκου συλλογής 
υγρών 14,6χ25,4 εκ. και χωρητικότητα σάκου 500ml, Τριγωνάκια τεμ. 5, 
Γάζες 8ply 5Χ5 τεμ. 5, Μπλούζες XL τεμ. 2, Πετσέτες τεμ. 2, Κάνουλα 
προσθίου θαλάμου 25g τεμ. 1, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 30g τεμ. 1, 
Μαχαιρίδιο 2,75mm με τρία σημεία ένδειξης βάθους τομής και μη 
ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανακλάσεων από το 
μικροσκόπιο, Οφθαλμολογικό ταμπόν τεμ. 1, Σύριγγα ινσουλίνης τεμ. 1, 
Σύριγγα 2,5ml με άκρο luer lock, Γάντια μικροχειρουργικής, χωρίς πούνδρα 
τεμ. 2   ΤΕΜ 10 35,00 350,00 84,00 434,00 
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60 593 

(Α/Α 60) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΥΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ  1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 
ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5  2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 15 ΜΟΙΡΩΝ 1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ 
ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK  2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 
3ML LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 8,5 
1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML 1 
ΤΕΜ. ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ 
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45Ο, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY 
ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5KHZ.    ΤΕΜ 650 70,00 45.500,00 10.920,00 56.420,00 
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61 594 

(Α/Α 61) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 
ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ 
ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK 2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 3ML LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 8 1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ 
ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML 1 ΤΕΜ. ΣΤΥΛΕΟΣ 
ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45Ο, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI ΜΗ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5KHZ.   ΤΕΜ 800 65,00 52.000,00 12.480,00 64.480,00 
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62 596 

(Α/Α 62) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 
ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 15  ΜΟΙΡΩΝ 1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ 
ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK 2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 3ML 
LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 8 
1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML    ΤΕΜ 400 45,00 18.000,00 4.320,00 22.320,00 

63 598 

(Α/Α 63) Ευρυγώνιο σύστημα προβολής μιας χρήσεως  Εξαιρετικό βάθος 
πεδίου,υψηλή ευκρίνεια υπό μεγάλη μεγένθυση μειώνει την ανάγκη για 
φακό επαφής. Ευρυγώνιο οπτικό πεδίο 130ο με εξαιρετική ανάλυση στην 
περιφέρεια.Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αντικειμενικό φακό f=175mm 
ή f=200mm. Συσκευασία 6 τμχ. 

  ΤΕΜ 24 27,00 648,00 155,52 803,52 

64 599 

(Α/Α 64) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο 
άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, 
κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση,  ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας 
καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης .Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 130 435,00 56.550,00 13.572,00 70.122,00 





 

Σελίδα 15 

65 600 

(Α/Α 65) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει 
υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομης τουλάχιστον 7.500 
κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση,  
ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 12 388,00 4.656,00 1.117,44 5.773,44 

66 601 

(Α/Α 66) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης ως 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, 
έγχυση και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. 
Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 24 388,00 9.312,00 2.234,88 11.546,88 

67 602 

(Α/Α 67) Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα μιας χρήσης με 
δυνατότητα επιλογής 20/23/25ga για εισαγωγή ελαίου σιλικόνης συμβατό 
με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και 
περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την 
μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  
διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 90 28,00 2.520,00 604,80 3.124,80 

68 603 

(Α/Α 68) Στειλεός endolaser μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα 
αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο 
ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της 
κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς 
στειλεούς laser  και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση 
από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 
23g, 25g, 27g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80 





 

Σελίδα 16 

69 604 

(Α/Α 69) Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 
2.0mm 25 ga που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει 
αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω 
αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  
διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να 
διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 23g, 25g, 27g. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 78 45,00 3.510,00 842,40 4.352,40 

70 605 

(Α/Α 70) Ενδοφωτισμός  τύπου Chandelier 25ga διάχυτος με αυτόματο 
σύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσης συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 12 
τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 103,00 618,00 148,32 766,32 

71 606 

(Α/Α 71) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 25gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες 
των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας 
μικρές εκτομές ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της 
διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των 
μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 12 135,00 1.620,00 388,80 2.008,80 

72 607 

(Α/Α 72) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου End grasping 25 gauge μιας 
χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του 
στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο 
σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την 
απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό 
μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.3mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 25g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 6 99,00 594,00 142,56 736,56 

73 608 

(Α/Α 73) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) με ασύμμετρους κοίλους σιαγόνες 
(Asymmetrical forceps) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης 
μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από 
στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, 
εργονομία και βελτίωση της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος 
του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.6mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 25g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 6 91,00 546,00 131,04 677,04 





 

Σελίδα 17 

74 609 

(Α/Α 74) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 25 gauge με μικρο-
ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο 
βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του 
tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 60g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων.    ΤΕΜ 60 95,00 5.700,00 1.368,00 7.068,00 

75 610 

(Α/Α 75) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή 
επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή 
προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα 
ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία 
αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας 
μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 
26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να προσφέρει δύναμη 
κρατήματος περί τα 60g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 6 100,00 600,00 144,00 744,00 

76 611 

(Α/Α 76) Ενιαίο κυρτά οριζόντιο ψαλίδι (handpiece+tip), 25 gauge μιας 
χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του 
στειλεού σε 360°, το οποίο αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο 
σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το ψαλίδι διαθέτει 
λεπτές καμπυλωτές λεπίδες 40° για ομαλή δράση κοπής. Το συνολικό μήκος 
του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.5mm και να 
προσφέρει μήκος κοπής περί του 1mm.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων και να είναι συμβατό με τροκάρ με βαλβίδα.  

  ΤΕΜ 18 120,00 2.160,00 518,40 2.678,40 

77 612 

(Α/Α 77) Στειλεός ενδοδιαθερμίας 25 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το 
πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού  o  οποίος διαθέτει απώτερο tip 
30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip 
είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 18 39,00 702,00 168,48 870,48 

78 613 

(Α/Α 78) Επικερατικός, ασφαιρικός χειρουργικός φακός επαφής μιας χρήσης 
για απεικόνιση των δομών του αμφιβληστροειδούς κατά την διάρκεια 
επεμβάσεων υαλοειδεκτομών με πεδίο προβολής 30° και σφαιρική δύναμη -
59D. Να διαθέτει αντιανακλαστική επιφάνεια ενώ ο σχεδιασμός του να 
επιτρέπει την ισχυρή συγκράτηση με τον κερατοειδή ώστε να 
απελευθερώνονται τα χέρια του χειρουργού. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 18 27,00 486,00 116,64 602,64 





 

Σελίδα 18 

79 614 

(Α/Α 79) Στειλεός με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό και λοξότμητο άκρο το 
οποίο επιτρέπει των χειρισμό των ιστών του υαλοειδούς και των μεμβρανών 
κατά την διάρκεια των χειρουργικών διαδικασιών.  Ο στειλεός διαθέτει 
αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσης και είναι συμβατός με 
μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και 
περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την 
μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  
διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 110,00 660,00 158,40 818,40 

80 615 

(Α/Α 80) Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών 
(handpiece+tip) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω 
ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από 
στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και 
εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο 
μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι 
αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη 
ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής 
τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 6 100,00 600,00 144,00 744,00 

81 616 

(Α/Α 81) Κάνουλα αναρρόφησης μιας χρήσης (soft tip cannula) με άκρο 
σιλικόνης 2.0mm που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων   ΤΕΜ 60 6,90 414,00 99,36 513,36 

82 617 

(Α/Α 82) Πνευματικός στειλεός μια χρήσης για την σύνδεση διαφόρων άκρων 
(tips) λαβίδων, ψαλιδιών κλπ. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός   ΤΕΜ 6 67,00 402,00 96,48 498,48 

83 618 

(Α/Α 83) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο 
άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, 
κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή 
κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 12 435,00 5.220,00 1.252,80 6.472,80 
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84 619 

(Α/Α 84) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με  δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση 
και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 388,00 2.328,00 558,72 2.886,72 

85 620 

(Α/Α 85) Στειλεός endolaser 27gauge μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα 
αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο 
ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της 
κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς 
στειλεούς laser  και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση 
από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80 

86 621 

(Α/Α 86) Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως 27 gauge με άκρο 
σιλικόνης 2.0mm που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός   ΤΕΜ 12 100,00 1.200,00 288,00 1.488,00 

87 622 

(Α/Α 87) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 27gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες 
των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας 
μικρές εκτομές ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της 
διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των 
μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 6 135,00 810,00 194,40 1.004,40 
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88 623 

(Α/Α 88) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 27gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του 
tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.0mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 12g  . Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 6 109,00 654,00 156,96 810,96 

89 624 

(Α/Α 89) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου End grasping 27 gauge μιας 
χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του 
στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο 
σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την 
απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό 
μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.1mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 12g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 6 140,00 840,00 201,60 1.041,60 

90 625 

(Α/Α 90) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 27 gauge με μικρο-
ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο 
βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 27 gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του 
tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 1.8mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 40g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 6 115,00 690,00 165,60 855,60 

91 626 

(Α/Α 91) Στειλεός ενδοδιαθερμίας 27 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το 
πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού  o  οποίος διαθέτει απώτερο tip 
30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip 
είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός   ΤΕΜ 6 39,00 234,00 56,16 290,16 

92 627 

(Α/Α 92) Ενιαίο ευθύ ψαλίδι (handpiece+tip), 27 gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
το οποίο αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το ψαλίδι διαθέτει 
λεπτές ευθείες λεπίδες ενώ το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το 
άκρο του tip να έχει μήκος 2.1mm και να προσφέρει μήκος κοπής περί του 
0.8mm.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων και να είναι συμβατό με 
τροκάρ με βαλβίδα.    ΤΕΜ 6 170,00 1.020,00 244,80 1.264,80 
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93 628 

(Α/Α 93) Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών 
(handpiece+tip) 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω 
ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από 
στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και 
εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο 
μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι 
αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη 
ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής 
τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 6 100,00 600,00 144,00 744,00 

94 629 

(Α/Α 94) Κάνουλα αναρρόφησης μιας χρήσης (soft tip cannula) με άκρο 
σιλικόνης 0.8mm που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων   ΤΕΜ 10 6,90 69,00 16,56 85,56 

95 631 

(Α/Α 95) ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) KAI ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΤΕΜ 2000 75,00 150.000,00 36.000,00 186.000,00 

96 644 

(Α/Α 96) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2.2MM. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6.3 MM ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗ, ΜΕ 4 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ   ΤΕΜ 1 143,00 143,00 34,32 177,32 

97 645 

(Α/Α 97) ΚΡΥΟΠΥΞΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΚΥΚΛΩΝ ΚΡΥΟΔΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   ΤΕΜ 5 275,00 1.375,00 330,00 1.705,00 

98 646 

(Α/Α 98) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με 
λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης  και δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση 
και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 18 460,00 8.280,00 1.987,20 10.267,20 
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99 647 

(Α/Α 99) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει 
υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής 
καθοδήγησης  και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, 
τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή 
κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 12 460,00 5.520,00 1.324,80 6.844,80 

100 648 

(Α/Α 100) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με 
λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης  και δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση 
και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 460,00 2.760,00 662,40 3.422,40 

101 649 

(Α/Α 101) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27 gauge συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει 
υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής 
καθοδήγησης  και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, 
τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή 
κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 6 460,00 2.760,00 662,40 3.422,40 

102 650 

(Α/Α 102) Ενδοφωτισμός  τύπου Chandelier 25ga διάχυτος με γωνία 
φωτισμού 1060, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID και τροκάρ ένθεσης, 
χωρίς τη χρήση αντάπτορα, μιας χρήσης, συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 12 
τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 48 103,00 4.944,00 1.186,56 6.130,56 

103 654 

(Α/Α 103) Στυλεός μιας χρήσεως για αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις.Να 
υπάρχει  η δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε μηχάνημα φακοθρυψίας. 
Στη συσκευασία να εμπεριέχεται μαχαιρίδιο 1,8 mm για την αρχική τομή. 

  ΤΕΜ 2 600,00 1.200,00 288,00 1.488,00 
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104 655 

(Α/Α 104) ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 2.0%   
Ιξώδες :4.000-5000 mPas. 
Οσμωτικότητα:270-400mOsm/kg. 
pH:6.8-7.5 
Ποσότητα 2ml 

  ΤΕΜ 200 8,40 1.680,00 403,20 2.083,20 

105 656 

(Α/Α 105) ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 2.4% 
Ιξώδες:6.000-8.000mPas. 
Oσμωτικότητα:270-400mOsm/kg. 
pH:6.8-7.5 
Ποσότητα 2ml 

  ΤΕΜ 500 8,40 4.200,00 1.008,00 5.208,00 

106 657 

(Α/Α 106) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge, το οποίο 
περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών  
500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχάνημα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . 
• Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • 
Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου  του 
μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με 
εξελιγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα  υπό πίεση. • Στυλεό οπίσθιας 
υαλοειδεκτομής διπλής κοπής  25 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει 
στον χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 25 Gauge 
με καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης. • Σετ trocar 25 gauge 
αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με 
αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση 
εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 2 360,00 720,00 172,80 892,80 

107 658 

(Α/Α 107) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27gauge, το οποίο 
περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών  
500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχάνημα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . 
• Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • 
Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου  του 
μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με 
εξελιγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα  υπό πίεση. • Στυλεό οπίσθιας 
υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 27 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον 
χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 27 Gauge με 
καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης.  • Σετ trocar 27 gauge 
αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με 
αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση 
εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα.   Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 2 390,00 780,00 187,20 967,20 

  

  

    
737.834,40 177.080,26 914.914,66 





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ Δ/ΞΗ 71/2020 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
10 της τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην «Ανάλυση Τεχνικών 
Προδιαγραφών» που παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,13 

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)14 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών15 
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 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  
11

 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

12
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

13
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

14
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 10 
του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 
όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379. 

15
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 

άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της 
παρ. 12 του άρθρου 379. 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 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»16, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»17.   

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

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

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

 Την με αριθμ. 80/25-02-2020 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.«Βενιζέλειο-Πανάνειο», «Επικαιροποίηση της 
παραπάνω απόφασης του Διοικητή με την αριθ. 27/Συν/3/01-04-2020 απόφασης περί έγκρισης 

Προγραμματισμού Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2020 για το «Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 

 Την με αριθμ. 1337/33/13-12-2017 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών 
του διαγωνισμού. 

 Την με αριθμ. 69/4/29-5-2019 Απόφαση  ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του 
διαγωνισμού. 

 Την με αριθμ. 365/26/25-11-2020 Απόφαση  Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του 

διαγωνισμού. 

 Την με αριθμ. 383/28/9-12-2020 Απόφαση  Δ.Σ. Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» έγκρισης διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 Την με αριθμ. 1191/15-12-2020 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΓΔ146906Ο-ΦΤΜ) που 
αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 

 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 

                                                           
16

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

17
      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.18 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, την 29/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης19  

Προκήρυξη20 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/12/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 21 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 22.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.23:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 100181 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 24 25 26 27, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, ημερομηνία δημοσίευσης 29/12/2020 
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 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

19
 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
20

 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

21
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.   

22
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

23
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 

24
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016 .  
25

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

26
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 
27

  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)28  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.venizeleio.gr  στην διαδρομή : Νέα- Ανακοινώσεις ► Γραφείο Προμηθειών. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους29  

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

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

 

                                                           
28

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

 
29

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,30  είναι τα ακόλουθα: 

1. η προκήρυξη σύμβασης 71/2020 31]. 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]32  

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

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της33  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr34. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο35. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

                                                           
30

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

31
 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για 

συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο 
“Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

32
 Για συμβάσεις άνω των ορίων 

33
 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

34
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

35
 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf




 

Σελίδα 29 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών36. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)37. 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. 38.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.
39  

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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα40. 

2.1.5 Εγγυήσεις41 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)42, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

                                                           
36

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

38
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 

39
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 

43 του ν. 4605/2019. 
40

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
41

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
42

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών43, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας.  

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.44 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή45 για την υποβολή προσφοράς46.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.47   

                                                           
43

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
44

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

45
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

46
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής48 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής49, ποσού  
14.757,00 ευρώ50 (δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/201651. 

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

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού52  

 

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη53 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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),  

                                                                                                                                                                                                 
47

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
48

 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
49

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

          Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).   

51
 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
52

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
53

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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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). 

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

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

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου54. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και   

                                                           
54

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.55 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 56 

 

2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 
2.2.3.4. Αποκλείεται57 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις58:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201659,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,60  

                                                           
55

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

56
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

57
 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

58
  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 

 
59

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

60
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 61 

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

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

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

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)62. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)63 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
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 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίσης, 
πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
62

 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

63
 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 64. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201665. 

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

Κριτήρια Επιλογής66  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας67  

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

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

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού68. 
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 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
65

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 
επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  

66
 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

67
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

68
 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69  

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται70 να δηλώνουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία του/των προσφερόμενου/ων είδους/ών της 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, πρέπει να αναφερθεί η ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα71  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται72  

Να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης 
καθώς και το φύλλο συμμόρφωσης.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης73  

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία 
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 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

70
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 

71
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 
μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: 
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και 
ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

72
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω. 

73
 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016). 
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βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 
οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 
άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενο πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα  όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί 
φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η 
αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. 

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη 
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται 
ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή 
του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς74. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες75. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 76. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 77. 
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 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .  

75
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

76
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

77
 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ78 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.79  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών80 

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, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα81 ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.82  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα83 84 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

79
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

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

80     Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 
Α’). 

81
 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

82
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

83
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

84
  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201685. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )86. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.487. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν88. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών89. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.90 
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 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
86

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
87

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016. 

88
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

89
  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
90

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

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

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

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

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

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

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

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβλή του91. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.292 και 2.2.3.493 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του94 . 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων95. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του96 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.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού97 

                                                                                                                                                                                                 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
91

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

92
 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

93
 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

94
  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
95 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
96

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

97
  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  





 

Σελίδα 41 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών98, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,99 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

                                                           
98

 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
99

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





 

Σελίδα 42 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 100.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.101 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,102 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας103 . Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, 
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.104 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληροί το κριτήριο επιλογής 105 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά / βεβαιώσεις.106 

                                                           
100

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
101

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

102
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
103

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

104
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
105

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 





 

Σελίδα 43 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  107.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους108 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

107
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
108

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.109 

 

                                                           
109

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης110  

Κριτήριο ανάθεσης111 της Σύμβασης112 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

Α)  βάσει τιμής113  

 

2.3.2 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης  

2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 114. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής115. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».116 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
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 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

111
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

112
 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
113

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

114
      Για την έννοια των εναλλακτικών προσφορών (και αντιπροσφορών) βλέπε ΕΣ Κλιμ. 7 Πράξη 14/2012. 

115
 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

116
 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 

1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
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56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 117 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.118 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα119, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

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

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

                                                           
117

  Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 

118
 Πρβλ. άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

119
 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.  
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.120 

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

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.121 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

Η κατάθεση των έντυπων προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», Λεωφ. Κνωσσού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

 

 

                                                           
120

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

121
 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται 

σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή 
περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος 
υποβολής τους   
121

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα 
να αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο 
του υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν122:  

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III).  

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

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου ο 
οικονομικός φορέας να δηλώνει ότι:  
 

 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  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 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.  

 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί  

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

 Δεσμεύεται, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 
Σημειώνονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 
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υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα με ψηφιακή υπογραφή και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  
2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή.  
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  II & 
IV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα123 124.  

Οι προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 
που προσφέρουν. 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. 
 
Μέσα στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» 
τοποθετούνται: 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία προσδιορίζονται στην 
παράγραφο 2.4.3.1. της παρούσας διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία απαραίτητα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 
φύλλο συμμόρφωσης  του Παραρτήματος IV και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος II της παρούσας διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν125. 
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 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
124

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

125
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως 
ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ] 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 126 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης127) σε μορφή pdf.] 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης128. 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

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

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός 
του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών. 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή129 στο κεφάλαιο 1.3 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών130   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
(365 ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
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 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  
ανθρωποώρες κ.α. 
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 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.131 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών132 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,133  

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

                                                           
131

  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών134 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) 135, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
5Η/03/2021, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. 

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

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου136. 

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

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

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών137. 

                                                           
134

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

135
  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
136

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να       έχουν              
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 

137
  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή138 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.139   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων140 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.141 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου142 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 143 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης144 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών145. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

                                                           
138

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 
139

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
140

 Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του 
ν.4605/2019. 

141
  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 

142
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 

143
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.    

144
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 

145
  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, 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 την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές146 

Το παρόν εφαρμόζεται 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 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.147 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά148 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του149.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω150 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15%151 στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%152 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
                                                           
146

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
147

  Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 
ν. 4605/2019. 

148
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 

149
 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3. 

150
  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

151
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 

152
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016). 
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κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά153, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 154. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες155 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά156.  

                                                           
153

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
154

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

155
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

156
  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής157 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης158. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά159 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών160 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.161  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

                                                           
157

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016. 
158

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
159

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

160
 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
161

  Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας162 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.163 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ.164 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου165. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής166. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά167. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

                                                           
162

 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 
από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.  

163
  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

164
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
165  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
166

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
167

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας :  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 168 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

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

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

                                                           
168

 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .169 
 

    Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι
170 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

 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.    

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 
με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής 
του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται 
για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και 
ελέγχου του Προμηθευτή.  
  
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει. 
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 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
170

 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι 
συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι 
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που 
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της 
ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Υπεργολαβία (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της171 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/172 173. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης174  

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
172

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

173
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

174
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016175, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος176  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο177 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων178   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016179. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την 
λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16180  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IX της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά 
την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει το/τα barcodes του/των κατακυρωθέντων ειδών, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν την παρτίδα, τη λήξη και το serial number, όπου αυτό απαιτείται. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
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 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες”  
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σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.181 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

                                                           
181

 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), 
η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων (δείγμα – αντίδειγμα) και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 
του ν. 4412/2016.  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας182  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή183 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής184 (Διατηρείται για λόγους αρίθμησης) 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).185 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ 

                                                           
182

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
183

   Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
184

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
185

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 

ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια «Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (Αναλώσιμου 

Οφθαλμολογικού Υλικού)», με αρ. διακ. 71/2020, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών 
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 
Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 915.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠA, 24% στα 
πλαίσια του Προγραμματισμού Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2020.  

Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση 
που περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 
Τα ζητούμενα προμηθευόμενα είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων CPV 33122000-1 Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 915.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % στα πλαίσια του Προγραμματισμού Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2020.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 737.903,23 €. 
Φ.Π.Α 24% 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 
για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο 

της ζητούμενης ποσότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 67 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

 

α/α  

Α/Α 
τεχνικών 
προδιαγρ

αφών ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ/ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣ

ΜΟΣ  Γ.Ν. 
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ

Ο ΜΜ 

1 11 

(Α/Α 1) TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΜΩΝ 1,8MM-3,2MM ΗΜΙΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (10 ΧΡΗΣΕΩΝ),ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

2 14 

(Α/Α 2) ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ 
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45°, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY 
ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

3 27 

(Α/Α 3) ΒΕΛΟΝΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ FRAGMATOME 
20GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

4 30 

(Α/Α 4) ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 23/25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

5 62 

(Α/Α 5) ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

6 67 

(Α/Α 6) ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΦΡΥΨΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ .ΜΕ ΣΑΚΟ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ. ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 

7 76 

(Α/Α 7) ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ 
STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) KAI 
ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

8 85 

(Α/Α 8) SLEEVE ΓΙΑ TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 2,2-2,7MΜ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ.  

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

9 87 

(Α/Α 9) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / 
ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.  ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 
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10 88 

(Α/Α 10) ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΜΦΙΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 23G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / 
ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ.. ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 

11 132 

(Α/Α 11) ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ 
ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ).  

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

12 143 

(Α/Α 12) Χρωστική για την χρώση του περιφακίου του οφθαλμού με D-
mannitol, σε φιαλίδιο του 0.5ml. Περιέχει 1 mg /ml (0.1%) μπλε του 
τρυπανίου.   ΤΕΜ 

13 151 

(Α/Α 13) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΟΚΤΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C8F18 
PERFLUORO N OCTANE, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . 
ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.8 MPAS, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.25 – 1.29 ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 103-110 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP / 
LUER LOCK.    ΤΕΜ 

14 152 

(Α/Α 14) Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 1.300mpas, σε σύριγγα 
των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98.   ΤΕΜ 

15 153 

(Α/Α 15) Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 5.700mpas, σε σύριγγα 
των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98.   ΤΕΜ 

16 166 

(Α/Α 16) ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, PMMA ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  ΤΕΜ 

17 230 (Α/Α 17) ΑΕΡΙO SF6 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ   ΤΕΜ 

18 231 (Α/Α 18) ΑΕΡΙO C3F8 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ    ΤΕΜ 

19 288 

(Α/Α 19) ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0,3   ΤΕΜ 

20 289 

(Α/Α 20) ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.5   ΤΕΜ 

21 290 

(Α/Α 21) ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.7   ΤΕΜ 

22 307 
(Α/Α 22) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ AHMED ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ   ΤΕΜ 

23 312 
(Α/Α 23) ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΥΘΟΥ ΤΥΠΟΥ QUADRASPHERIC (ΜΕ LASER 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ)   ΤΕΜ 

24 314 (Α/Α 24) ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ, ΤΥΠΟΥ VOLK 90 DPT   ΤΕΜ 

25 331 (Α/Α 25) ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SINSKEY   ΤΕΜ 

26 332 (Α/Α 26) ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ KOCH   ΤΕΜ 

27 333 (Α/Α 27) ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ PEARCE   ΤΕΜ 

28 345 

(Α/Α 28) Διατακτικός δακτύλιος ίριδος μιας χρήσης από ΡΜΜΑ με 4 σημεία 
στήριξης, 6.25 ή 7. 00 mm, ενσωματωμένος σε ενθέτη   ΤΕΜ 

29 346 

(Α/Α 29) Διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου1,5% ή 15mg/ml σε συνδυασμό με 
1% υδροχλωρική λιδοκαϊνη. Να είναι πλήρως διαφανές και ελεύθερο από 
ύπαρξη φυσαλίδων και να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης των 0,80ml. Να 
έχει πιστοποιητικό CE Mark και έγκριση από το FDA.  

  ΤΕΜ 

30 347 

(Α/Α 30) Ιξωδοελαστικό με βάση τo υαλουρονικό νάτριο 1,7% προερχόμενο 
από βακτηριακή ζύμωση, ποσότητας 2 ml με βελόνη 27G αποστειρωμένο σε 
οξείδιο του αιθυλενίου .Μοριακού βάρους ≥1800000 Daltons, PH 7.2 +/- 0.4, 
ιξώδες 45.000+/-15.000cps, Ωσμωτική πίεση : 200-400 mOsM. Διατηρείται 
εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία 10-30 ΟC. 

  ΤΕΜ 

31 369 (Α/Α 31) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ DIGITAL HIGH MAG ΤΥΠΟΥ VOLK   ΤΕΜ 

32 370 (Α/Α 32) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR ABRAHAM IRIDECTOMY ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 

33 371 (Α/Α 33) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR HOSKINS NYLON SUTURE ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 
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34 372 (Α/Α 34) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAGNA VIEW GONIO   ΤΕΜ 

35 373 
(Α/Α 35) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAINSTER HIGH MAGNIFICATION 
ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 

36 374 (Α/Α 36) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR MAINSTER WIDE FIELD ΓΙΑ LASER   ΤΕΜ 

37 375 
(Α/Α 37) ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ OCULAR RITCH TRABECULOPLASTY ΓΙΑ 
LASER   ΤΕΜ 

38 393 

(Α/Α 38) ΛΑΒΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ REVOLUTION ΓΙΑ TIPS 
ΛΑΒΙΔΙΩΝ/ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ   ΤΕΜ 

39 408 

(Α/Α 39) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 
25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

40 418 

(Α/Α 40) TIP ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ FRAG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

  ΤΕΜ 

41 419 

(Α/Α 41) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 20/23/25/27GA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ                   ΤΕΜ 

42 422 (Α/Α 42) ΦΑΚΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ   ΤΕΜ 

43 424 

(Α/Α 43) ΒΕΛΟΝΕΣ 27GA ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (DISP SOFT TIP NEEDLE 27GA) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 

44 426 

(Α/Α 44) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

45 428 

(Α/Α 45) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η 
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ 
ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

46 429 

(Α/Α 46) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 
7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

47 430 

(Α/Α 47) ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 
7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤ
ΑΙ                   ΤΕΜ 

48 431 

(Α/Α 48) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 
ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 

49 432 

(Α/Α 49) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 
ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 

50 433 

(Α/Α 50) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 

51 434 

(Α/Α 51) ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 
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52 435 

(Α/Α 52) ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ    ΤΕΜ 

53 438 

(Α/Α 53) Μπλε χρωστική για χρώση και αφαίρεση έσω αφοριστικής 
μεμβράνης (brilliant peel) φιαλίδιο των 0.5ml Φιαλίδιο ή σύριγγα 0,5ml μη 
τοξικό, χωρίς συντηρητικά. Συγκέντρωση Blue G:0.25g/l, Πυκνότητα: 
1.02g/m3   ΤΕΜ 

54 439 

(Α/Α 54) Μπλε χρωστική για ταυτόχρονη χρώση και αφαίρεση 
επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έσω αφοριστικής μεμβράνης. 
Φιαλίδιο 0,5ml ή σύριγγα 0,5ml, πυκνότητα: 1.020g/ m3 χωρίς συντηρητικά, 
μη τοξικό, με χρώμα μπλε + μωβ 

  ΤΕΜ 

55 444 

(Α/Α 55) Ιξωδοελαστικές ουσίες που περιέχουν θειϊκή Χονδροϊτίνη και 
Υαλουρονικο Νάτριο : Να περιέχουν θειϊκή χονδροϊτίνη 4% και Μοριακού 
Βάρους 22.500 Daltons και η συγκέντρωση του υαλουρονικού νατρίου να 
είναι 3% και Μοριακού Βάρους πάνω από 500.000 Daltons. Το ph να είναι 
7,25±0,25, η οσμομοριακότητα περίπου 310 mOsm/kg και το ιξώδες 40.000 
mPas με απόκλιση 20.000 mPas σε ρυθμό κατάτμησης ανά 2 sec-1 (σε 
θερμοκρασία 25 C). Η ποσότητα κατά τεμάχιο να είναι 0,75 ml. 

  ΤΕΜ 

56 472 

(Α/Α 56) ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 
PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή 
προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP.  

  ΤΕΜ 

57 531 

(Α/Α 57) ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM 
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

  ΤΕΜ 

58 585 

(Α/Α 58) ΥΓΡΟΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΥΓΡΟΣ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ   ΤΕΜ 

59 586 

(Α/Α 59) Πακέτο καταρράκτη αποτελούμενο από τα παρακάτω: 
Οφθαλμολογικό κάλυμμα Non Woven διαστάσεων 140χ127 εκ. με 
αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. χωρίς οπή, διάσταση σάκου συλλογής 
υγρών 14,6χ25,4 εκ. και χωρητικότητα σάκου 500ml, Τριγωνάκια τεμ. 5, 
Γάζες 8ply 5Χ5 τεμ. 5, Μπλούζες XL τεμ. 2, Πετσέτες τεμ. 2, Κάνουλα 
προσθίου θαλάμου 25g τεμ. 1, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 30g τεμ. 1, 
Μαχαιρίδιο 2,75mm με τρία σημεία ένδειξης βάθους τομής και μη 
ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανακλάσεων από το 
μικροσκόπιο, Οφθαλμολογικό ταμπόν τεμ. 1, Σύριγγα ινσουλίνης τεμ. 1, 
Σύριγγα 2,5ml με άκρο luer lock, Γάντια μικροχειρουργικής, χωρίς πούνδρα 
τεμ. 2   ΤΕΜ 
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60 593 

(Α/Α 60) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΛΥΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ  1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 
ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5  2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 15 ΜΟΙΡΩΝ 1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ 
ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK  2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 
3ML LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΟΥΜΕΡΟ 8,5 
1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML 1 
ΤΕΜ. ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ 
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45Ο, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY 
ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5KHZ.    ΤΕΜ 

61 594 

(Α/Α 61) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 
ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ 
ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK 2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 3ML LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 8 1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ 
ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML 1 ΤΕΜ. ΣΤΥΛΕΟΣ 
ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45Ο, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURI ΜΗ 
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5KHZ.   ΤΕΜ 





 

Σελίδα 72 

62 596 

(Α/Α 62) ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1 ΤΕΜ. 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ 1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ) 5 
ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5 2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G 1ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ 27G 1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ 1 ΤΕΜ. 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 15  ΜΟΙΡΩΝ 1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ 
ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ 1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK 2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 3ML 
LUER LOCK 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΛΑΤΕΞ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 8 
1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25ML    ΤΕΜ 

63 598 

(Α/Α 63) Ευρυγώνιο σύστημα προβολής μιας χρήσεως  Εξαιρετικό βάθος 
πεδίου,υψηλή ευκρίνεια υπό μεγάλη μεγένθυση μειώνει την ανάγκη για 
φακό επαφής. Ευρυγώνιο οπτικό πεδίο 130ο με εξαιρετική ανάλυση στην 
περιφέρεια.Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αντικειμενικό φακό f=175mm 
ή f=200mm. Συσκευασία 6 τμχ. 

  ΤΕΜ 

64 599 

(Α/Α 64) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο 
άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, 
κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση,  ενδοφωτισμό ευρείας γωνίας 
καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης .Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

65 600 

(Α/Α 65) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει 
υαλοειδοφάγο με δυνατότητα υαλοειδεκτομης τουλάχιστον 7.500 
κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση,  
ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

66 601 

(Α/Α 66) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης ως 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, 
έγχυση και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. 
Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

67 602 

(Α/Α 67) Αναλώσιμο σετ σωληνώσεων με σύριγγα μιας χρήσης με 
δυνατότητα επιλογής 20/23/25ga για εισαγωγή ελαίου σιλικόνης συμβατό 
με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και 
περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την 
μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  
διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 





 

Σελίδα 73 

68 603 

(Α/Α 68) Στειλεός endolaser μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα 
αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο 
ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της 
κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς 
στειλεούς laser  και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση 
από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 
23g, 25g, 27g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

69 604 

(Α/Α 69) Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως με άκρο σιλικόνης 
2.0mm 25 ga που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει 
αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω 
αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  
διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να 
διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 23g, 25g, 27g. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

70 605 

(Α/Α 70) Ενδοφωτισμός  τύπου Chandelier 25ga διάχυτος με αυτόματο 
σύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσης συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 12 
τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

71 606 

(Α/Α 71) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 25gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες 
των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας 
μικρές εκτομές ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της 
διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των 
μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 

72 607 

(Α/Α 72) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου End grasping 25 gauge μιας 
χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του 
στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο 
σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την 
απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό 
μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 3.3mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 25g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 

73 608 

(Α/Α 73) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) με ασύμμετρους κοίλους σιαγόνες 
(Asymmetrical forceps) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης 
μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από 
στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, 
εργονομία και βελτίωση της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό μήκος 
του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.6mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 25g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 

74 609 

(Α/Α 74) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 25 gauge με μικρο-
ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο 
βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του 
tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 60g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων.    ΤΕΜ 





 

Σελίδα 74 

75 610 

(Α/Α 75) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου Serrated με οδοντωτή 
επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο βαριών ή 
προσκολλημένων μεμβρανών, 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα 
ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, η οποία 
αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας 
μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του tip να είναι 
26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.4mm και να προσφέρει δύναμη 
κρατήματος περί τα 60g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 

76 611 

(Α/Α 76) Ενιαίο κυρτά οριζόντιο ψαλίδι (handpiece+tip), 25 gauge μιας 
χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του 
στειλεού σε 360°, το οποίο αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο 
σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το ψαλίδι διαθέτει 
λεπτές καμπυλωτές λεπίδες 40° για ομαλή δράση κοπής. Το συνολικό μήκος 
του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.5mm και να 
προσφέρει μήκος κοπής περί του 1mm.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων και να είναι συμβατό με τροκάρ με βαλβίδα.  

  ΤΕΜ 

77 612 

(Α/Α 77) Στειλεός ενδοδιαθερμίας 25 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το 
πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού  o  οποίος διαθέτει απώτερο tip 
30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip 
είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

78 613 

(Α/Α 78) Επικερατικός, ασφαιρικός χειρουργικός φακός επαφής μιας χρήσης 
για απεικόνιση των δομών του αμφιβληστροειδούς κατά την διάρκεια 
επεμβάσεων υαλοειδεκτομών με πεδίο προβολής 30° και σφαιρική δύναμη -
59D. Να διαθέτει αντιανακλαστική επιφάνεια ενώ ο σχεδιασμός του να 
επιτρέπει την ισχυρή συγκράτηση με τον κερατοειδή ώστε να 
απελευθερώνονται τα χέρια του χειρουργού. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 

79 614 

(Α/Α 79) Στειλεός με ενσωματωμένο ενδοφωτισμό και λοξότμητο άκρο το 
οποίο επιτρέπει των χειρισμό των ιστών του υαλοειδούς και των μεμβρανών 
κατά την διάρκεια των χειρουργικών διαδικασιών.  Ο στειλεός διαθέτει 
αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσης και είναι συμβατός με 
μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και 
περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την 
μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  
διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

80 615 

(Α/Α 80) Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών 
(handpiece+tip) 25 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω 
ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από 
στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και 
εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο 
μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι 
αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη 
ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής 
τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 

81 616 

(Α/Α 81) Κάνουλα αναρρόφησης μιας χρήσης (soft tip cannula) με άκρο 
σιλικόνης 2.0mm που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων   ΤΕΜ 

82 617 

(Α/Α 82) Πνευματικός στειλεός μια χρήσης για την σύνδεση διαφόρων άκρων 
(tips) λαβίδων, ψαλιδιών κλπ. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός   ΤΕΜ 
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83 618 

(Α/Α 83) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με λοξότμητο 
άκρο και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 10.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, 
κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή 
κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

84 619 

(Α/Α 84) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο με  δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης 7.500 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση 
και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

85 620 

(Α/Α 85) Στειλεός endolaser 27gauge μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα 
αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο 
ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της 
κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει 
ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς 
στειλεούς laser  και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση 
από τον χειρουργό. Ο στειλεός να είναι συμβατός με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

86 621 

(Α/Α 86) Στειλεός ενεργητικής - παθητικής αναρροφήσεως 27 gauge με άκρο 
σιλικόνης 2.0mm που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός   ΤΕΜ 

87 622 

(Α/Α 87) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 27gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Οι εξωτερικές επιφάνειες 
των άκρων της λαβίδας να είναι επεξεργασμένες με laser δημιουργώντας 
μικρές εκτομές ώστε να επιτυγχάνεται η μη τραυματική έναρξη της 
διαδικασίας αφαίρεσης της μεμβράνης καθώς και καλύτερο κράτημα των 
μεμβρανών για την αφαίρεση τους. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 

88 623 

(Α/Α 88) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) ILM 27gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του 
tip να είναι 27mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.0mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 12g  . Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 

89 624 

(Α/Α 89) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου End grasping 27 gauge μιας 
χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του 
στειλεού σε 360°, η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο 
σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία, εργονομία και βελτιώνει την 
απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης των μεμβρανών. Το συνολικό 
μήκος του tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 2.1mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 12g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 
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90 625 

(Α/Α 90) Ενιαία λαβίδα (handpiece+tip) τύπου MAXGRIP 27 gauge με μικρο-
ανάγλυφη επιφάνεια και ελαφρά στρογγυλεμένο άκρο για ασφαλές πιάσιμο 
βαριών ή προσκολλημένων μεμβρανών, 27 gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
η οποία αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το συνολικό μήκος του 
tip να είναι 26mm ενώ το άκρο του tip να έχει μήκος 1.8mm και να 
προσφέρει δύναμη κρατήματος περί τα 40g.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 
τεμαχίων    ΤΕΜ 

91 626 

(Α/Α 91) Στειλεός ενδοδιαθερμίας 27 gauge μια χρήσης κατάλληλος για το 
πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού  o  οποίος διαθέτει απώτερο tip 
30° και μαλακή λαβή αφής με συνολικό μήκος 89mm ενώ το μήκος του tip 
είναι 30mm. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός   ΤΕΜ 

92 627 

(Α/Α 92) Ενιαίο ευθύ ψαλίδι (handpiece+tip), 27 gauge μιας χρήσης με 
δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°, 
το οποίο αποτελείται από στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα 
προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και εργονομία. Το ψαλίδι διαθέτει 
λεπτές ευθείες λεπίδες ενώ το συνολικό μήκος του tip να είναι 27mm ενώ το 
άκρο του tip να έχει μήκος 2.1mm και να προσφέρει μήκος κοπής περί του 
0.8mm.  Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων και να είναι συμβατό με 
τροκάρ με βαλβίδα.    ΤΕΜ 

93 628 

(Α/Α 93) Ενιαίος βρόγχος δημιουργίας πτυχών έναρξης μεμβρανών 
(handpiece+tip) 27 gauge μιας χρήσης με δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω 
ειδικού σχεδιασμού του στειλεού σε 360°. Ο βρόγχος αποτελείται από 
στειλεό και άκρο σε ένα ενιαίο σώμα προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και 
εργονομία ενώ το υλικό του βρόγχου είναι νικελίου τιτανίου με ρυθμιζόμενο 
μήκος βρόγχου από 0 έως 3.3mm και γωνία επαφής 30°. Ο βρόγχος είναι 
αναδιπλούμενος με μεταβλητό μήκος ώστε να προσφέρει ρυθμιζόμενη 
ακαμψία στον βρόγχο. Επιπλέον να είναι συμβατό με συστήματα εισαγωγής 
τροκάρ με βαλβίδα και χωρίς. Να διατίθεται σε συσκευασία 6 τεμαχίων  

  ΤΕΜ 

94 629 

(Α/Α 94) Κάνουλα αναρρόφησης μιας χρήσης (soft tip cannula) με άκρο 
σιλικόνης 0.8mm που συνδέεται σε μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων   ΤΕΜ 

95 631 

(Α/Α 95) ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ 
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) KAI ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΤΕΜ 

96 644 

(Α/Α 96) ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2.2MM. ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6.3 MM ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗ, ΜΕ 4 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ   ΤΕΜ 

97 645 

(Α/Α 97) ΚΡΥΟΠΥΞΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΚΥΚΛΩΝ ΚΡΥΟΔΙΟΥ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   ΤΕΜ 

98 646 

(Α/Α 98) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 25 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με 
λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης  και δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση 
και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 
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99 647 

(Α/Α 99) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει 
υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής 
καθοδήγησης  και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, 
τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή 
κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

100 648 

(Α/Α 100) Πακέτο συνδυασμένης επέμβασης 27 gauge (φακοθρυψιας και 
οπίσθιας υαλοειδεκτομης ) συμβατό με μηχάνημα υαλοειδεκτομής το οποίο 
διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των 
ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty 
cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα 
endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με 
λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής καθοδήγησης  και δυνατότητα 
υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση 
και επίχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται 
συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

101 649 

(Α/Α 101) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27 gauge συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. . Το ανωτέρω πακέτο να διαθέτει 
υαλοειδοφάγο διπλού αυλού με λοξότμητο άκρο, διπλής πνευματικής 
καθοδήγησης  και δυνατότητα υαλοειδεκτομης 20.000 κοπών/λεπτό, 
τροκάρ, κάνουλα με βαλβίδα, έγχυση,  ενδοφωτισμό καθώς και διαφανή 
κάλυμμα οθόνης. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

102 650 

(Α/Α 102) Ενδοφωτισμός  τύπου Chandelier 25ga διάχυτος με γωνία 
φωτισμού 1060, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης RFID και τροκάρ ένθεσης, 
χωρίς τη χρήση αντάπτορα, μιας χρήσης, συμβατό με μηχάνημα 
υαλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με 
δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών, επιτρέπει την μεταβολή του 
κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και  διαθέτει επίσης  διαθερμία και 
ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε συσκευασία 12 
τεμαχίων. Απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

103 654 

(Α/Α 103) Στυλεός μιας χρήσεως για αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις.Να 
υπάρχει  η δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε μηχάνημα φακοθρυψίας. 
Στη συσκευασία να εμπεριέχεται μαχαιρίδιο 1,8 mm για την αρχική τομή. 

  ΤΕΜ 

104 655 

(Α/Α 104) ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 2.0%   
Ιξώδες :4.000-5000 mPas. 
Οσμωτικότητα:270-400mOsm/kg. 
pH:6.8-7.5 
Ποσότητα 2ml 

  ΤΕΜ 

105 656 

(Α/Α 105) ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΟΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 2.4% 
Ιξώδες:6.000-8.000mPas. 
Oσμωτικότητα:270-400mOsm/kg. 
pH:6.8-7.5 
Ποσότητα 2ml 

  ΤΕΜ 
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106 657 

(Α/Α 106) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 gauge, το οποίο 
περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών  
500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχάνημα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . 
• Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • 
Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου  του 
μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με 
εξελιγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα  υπό πίεση. • Στυλεό οπίσθιας 
υαλοειδεκτομής διπλής κοπής  25 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει 
στον χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 25 Gauge 
με καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης. • Σετ trocar 25 gauge 
αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με 
αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση 
εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα. Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 

107 658 

(Α/Α 107) Πακέτο οπίσθιας υαλοειδεκτομής 27gauge, το οποίο 
περιλαμβάνει: • Κασέτα πολλαπλών υποδοχών με σάκο συλλογής υγρών  
500cc. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχάνημα οπίσθιας υαλοειδεκτομής . 
• Σωληνώσεις έγχυσης – αναρρόφησης οι οποίες συνδέονται στην κασέτα. • 
Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο για την αποστείρωση του τραπεζιδίου  του 
μηχανήματος. • Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με 
εξελιγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα  υπό πίεση. • Στυλεό οπίσθιας 
υαλοειδεκτομής διπλής κοπής 27 Gauge μιας χρήσεως ο οποίος παρέχει στον 
χειρουργό 8000 κοπές το λεπτό. • Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας 27 Gauge με 
καλώδιο και κάλυμμα σκληρικής πίεσης.  • Σετ trocar 27 gauge 
αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες με 
αποσπώμενη βαλβίδα τοποθετημένη στην κάθε κάνουλα. • Σωλήνωση 
εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα.   Απαιτείται συνοδός 
εξοπλισμός.   ΤΕΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

[Για συμβάσεις άνω των ορίων:  

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

 

1. Τι είναι ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΕΕΣ/e-ΤΕΥΔ; 
Το eΕΕΕΣ είναι η εκδοχή του ΕΕΕΣ αποτυπωμένο ως ηλεκτρονικό αρχείο τύπου  XML, όπου οι πληροφορίες 
αποθηκεύονται βάσει ειδικής συμφωνημένης δομής (πρότυπο), ήτοι του μοντέλου ανταλλαγής 
δεδομένων ΕΕΕΣ (ESPD EDM). Ο τρόπος αυτός αποτύπωσης διευκολύνει την πλήρη 
αυτοματοποιημένη/μηχανογραφημένη διαχείριση του, τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα και τη 
δυνατότητα χρήσης του σε διάφορες επιμέρους εθνικές πλατφόρμες. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
·        - όρισε ένα πρότυπο για το eΕΕΕΣ, ήτοι την ηλεκτρονική εκδοχή του ΕΕΕΣ αποθηκευμένη με δομημένο 
τρόπο σε αρχείο τύπου XML, και παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ μέσω σχετικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία χαρακτηρίζεται ως υλοποίηση αναφοράς (reference implementation) 
της ΕΕ. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το eΕΕΕΣ εξελίσσεται και βελτιώνεται τεχνολογικά ή/και 
επιχειρησιακά με αποτέλεσμα να διατίθεται πλέον σε τρεις εκδοχές, λίγο ή πολύ μη συμβατές μεταξύ 
τους: 
·         Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Εκδοχή που παράγει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το σχετικό 
Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην 1η έκδοση της δομής δεδομένωνXML για το ΕΕΕΣ.  
·         Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Εκδοχή που παράγει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το σχετικό 
Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην νεότερη 2η έκδοση της δομής δεδομένων XML για το 
ΕΕΕΣ.  
·         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («αυτοτελής τύπος v.2)» – Εκδοχή που 
παράγει ΕΕΕΣ με ενσωματωμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά ή πληροφορίες, που δεν προβλέπονται στο 

../../../Downloads/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, ενώ τεχνολογικά βασίζεται στην νεότερη 2η έκδοση της δομής δεδομένων XML 
για το ΕΕΕΣ.  
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ που μπορεί να παρέχει μία σχετική διαδικτυακή 
πλατφόρμα, όπως αυτή της ΕΕ ή των πρόσφατα αναπτυχθέντων σε εθνικό επίπεδο, επιτρέπει σε 
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και σε οικονομικούς φορείς να συντάσσουν, να συμπληρώνουν, 
να (επανα)χρησιμοποιούν και να προβάλουν ένα eΕΕΕΣ, προκειμένου να παράγουν ένα ΕΕΕΣ  
·         - αποθηκευμένο σε αρχείο τύπου XML, ήτοι να παράγουν ένα eΕΕΕΣ (σε εκδοχή regulated v.1 ή/και 
regulated v.2 ή/και self-contained v.2) 
·          - αποτυπωμένο σε αρχείο τύπου PDF 
·          - σε χαρτί (εκτύπωση) 
ώστε να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένη, κάθε φορά, διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης. 
 Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της σχετικής 
στρατηγικής της για το eΕΕΕΣ, την παύση λειτουργίας της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
eΕΕΕΣ που διατηρεί η ίδια, μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019! 
 Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής η ΕΕ συγχρηματοδότησε τη δημιουργία αντίστοιχων εθνικών 
πλατφορμών ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣσε διάφορες χώρες κράτη-μέλη. Δείτε εδώ τη 
σχετική λίστα της ΕΕ με αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις  
επιμέρους πλατφόρμες! 
H πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ 
Με συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), αναπτύχθηκε 
αντίστοιχη Ελληνική εθνική πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣ, ονόματι Promitheus 
ESPDint.  
Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Promitheus ESPDint παρέχει: 
·         - ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ στην Ελληνική και Αγγλική, δίνοντας τη δυνατότητα 
διαχείρισης και των τριών εκδοχών (regulated v.1 ή/και regulated v.2 ή/και self-contained v.2) 
·          - ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΤΕΥΔ στην Ελληνική 
·          - διαλειτουργικότητα με το eCertis 
Η ελληνική/εθνική υλοποίηση είναι πλήρως συμβατή σε σχέση με άλλες υλοποιήσεις ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών eΕΕΕΣ, όπως 
·          - με την υπάρχουσα υλοποίηση αναφοράς (reference implementation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
·          - με τις λοιπές εθνικές υλοποιήσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου (ESPDint  
·          - με άλλες υλοποιήσεις μέσω αντίστοιχων έργων σε σκανδιναβικές χώρες (έργο Nordic) και στην 
Ιταλία.  
Προσοχή 
1.  Για τη σύνταξη ή συμπλήρωση του eΕΕΕΣ ή του eΤΕΥΔ επιλέξτε την εκδοχή «regulated v.2» όσον αφορά  
διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διέπονται από το τρέχων Ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο. 
2. Η εκδοχή «regulated v.1» υποστηρίζεται μόνο για λόγους συμβατότητας: Δίδεται η δυνατότητα 
εισαγωγής και επεξεργασίας σχετικού αρχείου που έχει παραχθεί π.χ. στην πλατφόρμα της ΕΕ ή σε άλλη 
πλατφόρμα, αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα σύνταξης νέου eEEEΣ σε εκδοχή «regulated v.1». 
3.    Μην χρησιμοποιήσετε ακόμη την εκδοχή «self-contained v.2. (αυτοτελή τύπο)», όσον αφορά 
διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, μέχρι να πραγματοποιηθεί η 
αναγκαία αναπροσαρμογή του σχετικού Ελληνικού θεσμικού πλαισίου. 
 

2 . Χρήση ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ 

 Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σε διαγωνιστικές διαδικασίες 
με αξία άνω των εκάστοτε ορίων της ΕΕ, οι οποίες και διεξάγονται μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ), και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 
56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και στην υπ’ αριθ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 
που αφορούν στην λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς και οι οικονομικοί φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
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υποβολής ΕΕΕΣ με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης eΕΕΕΣ: 

 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ,  εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και το 
παράγουν σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 
σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 
-          το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
κείμενο της διακήρυξης, είτε αναρτάται το αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 
-          το αρχείο τύπου XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας  υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής 
απάντησης τους. 

  Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη 
διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο τύπου PDF που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής) σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα 
οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη. 

  Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, 
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο 
τύπου XML. Στη συνέχεια μέσω μίας  ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους 
σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν,  αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
τους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα 
συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
προσφεύγουν απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο 
τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της 
ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 Σχετικός Σύνδεσμος e-ΕΕΕΣ/e-ΤΕΥΔ 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

              

                ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

         Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι 

φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα 

αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 

απαντά μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της 

διακήρυξης. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

A/A  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Αύξων 
αριθμός) 

(Της διακήρυξης) ΝΑΙ (Η απάντηση του 
προσφέροντα 
σχετικά με τη 
συμφωνία ή μη με 
τις τεχνικές 
απαιτήσεις της 
διακήρυξης) 

(Σαφής παραπομπή στα 
επισυναπτόμενα έγγραφα-
εγχειρίδια, προς 
τεκμηρίωση της απάντησης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Διατηρείται για λόγους αρίθμησης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά και για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της 
.…/………/……….., για την ανάδειξη προμηθευτή ……………………, της με αριθμ. …………./2020 διακήρυξη σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται 
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση 
να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του 
ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα 
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την 
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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                 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  2  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

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 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας ……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………….σύµβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ. διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και 

το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 

µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι ……………………. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… ΕΥΡΩ. 

….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

Λεωφ. Κνωσσού, ΤΚ 71409, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(Συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)                  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ  33122000-1  «Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός». 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

7η Υ.ΠΕ. Κρήτης –ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  «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 

«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 υπ΄αριθμ. …………….. 

Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ». 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. 71/2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο 
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«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» με CPV 33122000-1  και ΚΑΕ 1311, στα πλαίσια του Προγραμματισμού 

Προμηθειών, Διαχειριστικού έτους 2020, για τις ανάγκες του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, 

αναθέτει τη επισκευή και συντήρηση των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο 

εξής «Ανάδοχος» ο  οποίος αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των ειδών που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η 

Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) 

και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των 

συμβαλλομένων μερών,  θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων 

οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 

άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 

3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 

«Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 

Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων υπηρεσιών, για τα οποία η εταιρεία 

αναδείχθηκε ανάδοχος, 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.  

Οι επί μέρους ποσότητες  των κατακυρωμένων  υπηρεσιών, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στα πλαίσια της κατακυρωθείσας 

πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης). 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 

Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις 

ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή 

μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ΄ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο παράρτημα VI ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσης διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει το/τα barcodes του/των προσφερθέντων ειδών, τα οποία 

θα περιλαμβάνουν την παρτίδα, τη λήξη και το serial number, όπου αυτό απαιτείται.  

         

             ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα 

υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές.  

 

Διευκρίνηση: Η παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές δεν αφορά σε υπέρβαση τόσο 

των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, όσο και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με 

τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 

Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την 

επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, 

εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του  αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από την οριστική-

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου  

με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ’ ονόματι του  προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της 

σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, 

νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.). 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.  





 

Σελίδα 89 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.  

              

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 71/2020 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε 

ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 71/2020 Διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # …………………..# 

αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, 

ισχύουν οι όροι του με αρ. 71/2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων 

(Διεθνούς) Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της 
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παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2017 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π 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. 

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 

Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι 

ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                          Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 




