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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη Ννζνθνκεέν θαη αλάθεη ζηελ Γεληθά ΚπβΫξλεζε (ΝΠΓΓ). 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ε Τγεέα. 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ 
ειεθηξνληθά πξφζβαζε, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ 
πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ («Δ..Ζ.ΓΖ..», ζην εμάο: χζηεκα), ζηνλ 
πζηεκηθφ Αξηζκφ 70286. 

β)ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, 
ζην ηειΫθσλν θαη ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη παξαπΪλσ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο: 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/16.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ (ΚΑΔ) :1311. 

Δπσλπκέα: 
Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ (Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ) 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: ΔιΫλεο ΕσγξΪθνπ 2 

Πφιε: Θεζζαινλέθε 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο: 546 34 

Υψξα: ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS: EL 522 

ΣειΫθσλν: 2313-322329   2313-322349 

Φαμ: 2313-322355 

Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε: agdim-prom@3ype.gr 

Αξκφδηα γηα πιεξνθνξέεο: Δ. ΠΪζρνπ 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην 
δηαδέθηπν  (URL): 

www.oagiosdimitrios.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
(CPV:33122000-1, Οθζαικνινγηθφο εμνπιηζκφο) 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3 0 2 . 2 2 7 , 0 4 €  

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ, πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ:247.182,29€ (αμέα ΦΠΑ 24% : 

49.987,75€, αμέα ΦΠΑ 13% : 5.057,00€). 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο δηελΫξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο, κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηΪ 15% ά γηα 

κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ 50%. Γηα θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο θΪησ ηνπ 

θαζνξηδφκελνπ απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε απνδνρά 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηά. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη  ζε δψδεθα (12) κάλεο. 

Κακέα αλαζεψξεζε ηηκψλ δελ πξνβιΫπεηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο χκβαζεο θαη 

ηεο ηπρφλ Ϊζθεζεο δηθαησκΪησλ πξναέξεζεο.  

Ζ χκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

Σσλ δηαηάμεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
1.1. Σνπ Ν. 2121/1993 «Πλεπκαηηθά Ηδηνθηεζέα, πγγεληθΪ Γηθαηψκαηα θαη ΠνιηηηζηηθΪ 

ΘΫκαηα», (ΦΔΚ Α΄25/4.3.1993). 

1.2. Σνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκΪησλ» 

(ΦΔΚ Α΄ 19/1.2.1995). 

1.3. Σνπ Ν. 2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο», (ΦΔΚ Α' 

248/7.11.2000). 

1.4. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»  θαη 

ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15(ΦΔΚ Α΄ 45/9.3.1999). 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. 

θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 256/2.11.2001). 

1.6. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 81/4.4.2005). 

1.7. Σνπ Ν. 3469/2006 «Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Δθεκεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 131/28.6.2006). 

1.8. Σνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε πκβΪζεσλ ππΫξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ 

ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

25/9.2.2007). 

1.9. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 68/20.3.2007). 
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1.10. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 134/18.6.2007), φπσο ηζρχεη 

ζάκεξα. 

1.11. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο  κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη 

πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο » (ΦΔΚ Α΄ 112/13.7.2010). 

1.12. Σνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3846/2010 «Δγγπάζεηο γηα ηελ εξγαζηαθά αζθΪιεηα θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 66/11.05.2010). 

1.13. Σνπ Ν. 3863/2010 «ΝΫν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο 

εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο» (ΦΔΚ Α΄ 115/15.7.2010). 

1.14. Σνπ Ν. 3867/2010 «Δπνπηεέα ηδησηηθάο αζθΪιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαένπ 

ηδησηηθάο αζθΪιηζεο δσάο, νξγαληζκνέ πηζηνιεπηηθάο ηθαλφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α΄ 128/3.8.2010). 

1.15. Σνπ Ν.3868/2010 «ΑλαβΪζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ 

Α΄129/3.8.2010). 

1.16. Σνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

21εο Ηνπλένπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L335)», 

(ΦΔΚ Α΄173/Α/30.9.2010). 

1.17. Σνπ Ν.3918/2011 «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην χζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ Α΄ 31/2.3.2011), φπσο ηζρχεη ζάκεξα. 

1.18. Σνπ Ν. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζέαο, ξπζκέζεηο 

ζεκΪησλ Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 170/5.8.2011). 

1.19. Σνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ- 

ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ Ϋθηνπ θεθαιαένπ ηνπ Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο) - 

Πξνπησρεπηηθά δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο » (ΦΔΚ Α΄ 204/15.9.2011). 

1.20. Σνπ Ν.4024/2011 «πληαμηνδνηηθΫο ξπζκέζεηο, εληαέν κηζζνιφγην − βαζκνιφγην, 

εξγαζηαθά εθεδξεέα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζένπ 

δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2012−2015» (ΦΔΚ Α΄ 226/27.10.2011). 

1.21. Σνπ Ν.4038/2012 «Δπεέγνπζεο ξπζκέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγά ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζένπ δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2012-2015» (ΦΔΚ Α΄ 

14/2.2.2012). 

1.22. Σνπ Ν. 4052/2012 «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεέσλ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 

Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο … θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

41/1.3.2012). 

1.23. Σνπ Ν. 4055/2012 «Γέθαηε δέθε θαη εχινγε δηΪξθεηα απηάο» (ΦΔΚ Α΄ 51/12.3.2012). 

1.24.  Σνπ Ν. 4072/2012 «Βειηέσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο ….. θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ Α΄ 86/11.4.2012). 

1.25. Σνπ Ν. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» (ΦΔΚ Α΄ 

52/28.2.2013) 

1.26. Σεο παξ. Ε΄ ηνπ Ν. 4152/2013 «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 

2011/7 ηεο 16.2.2011γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο», (ΦΔΚ Α΄107/9.5.2013) 
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1.27. Σνπ Ν. 4250/2014 «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 (ΦΔΚ 

Α΄74/26.3.2014). 

1.28. Σνπ Ν. 4270/2014 «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε 

ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

143/28.6.2014). 

1.29. Σνπ Ν. 4272/2014 «Πξνζαξκνγά ζην εζληθφ δέθαην ηεο Δθηειεζηηθάο Οδεγέαο 

2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 9εο Οθησβξένπ 2012 γηα ηε ζΫζπηζε δηαδηθαζηψλ 

ελεκΫξσζεο ζρεηηθΪ κε ηελ αληαιιαγά, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αλζξψπηλσλ νξγΪλσλ 

πνπ πξννξέδνληαη γηα κεηακφζρεπζε - Ρπζκέζεηο γηα ηελ Φπρηθά Τγεέα θαη ηελ Ηαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγά θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 145/11.07.2014). 

1.30. Σνπ Ν. 4281/2014 «ΜΫηξα ζηάξημεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα 

Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 160/8.8.2014).  

1.31.  Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ Α΄ 147/8.8.2016). 

1.32. Σνπ Ν. 4441/2016 «Απινπνέεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξάζεσλ, Ϊξζε 

θαλνληζηηθψλ εκπνδέσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

227/06.12.2016).  

1.33. Σνπ Ν. 4472/2017 «πληαμηνδνηηθΫο δηαηΪμεηο δεκφζηνπ θαη ηξνπνπνέεζε δηαηΪμεσλ 

ηνπ Ν. 4387/2016, κΫηξα εθαξκνγάο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκέζεσλ, 

κΫηξα θνηλσληθάο ζηάξημεο θαη εξγαζηαθΫο ξπζκέζεηο, κεζνπξφζεζκν πιαέζην 

δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2018-2021 θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 74/19.5.2017). 

1.34. Σνπ Ν. 4497/2017«Άζθεζε ππαέζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, εθζπγρξνληζκφο 

ηεο επηκειεηεξηαθάο λνκνζεζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

1.35. Σνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ Α΄ 150/10.07.2007). 

1.36. Σνπ ΠΓ 80/2016 «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 

145/5.8.2016). 

1.37. Σνπ ΠΓ 39/2017 - Καλνληζκφο εμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ Α΄ 64/4.5.2017). 

1.38. Σεο ΤΑ 57654/23.05.2017 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο,κε ζΫκα: 

«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»(ΦΔΚ Β΄ 1781/23.5.2017). 

1.39. Σεο ΤΑ 56902/215/2.6.2017 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο, κε ζΫκα: 

«ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»(ΦΔΚ Β΄ 1924/2.6.2017), 

ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

2. Σσλ Απνθάζεσλ (Δηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε): 
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2.1.Ζ αξ.12ε/ζΫκα1ν/28-06-2018 απφθαζε ηνπ Γ..(ΑΓΑ:ΧΦΘΞ46904Κ-ΝΓΟ) πεξέ Ϋγθξηζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γηαρεηξηζηηθνχ Έηνπο 2018 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΓελλεκαηΪο-Ο Άγηνο Γεκάηξηνο». 

2.2.Ζ αξ.17ε/ζΫκα44ν/13-09-2018 απφθαζε ηνπ Γ..(ΑΓΑ:6Α0Γ4690Β1-69Φ) πεξέ Ϋγθξηζεο 

Α΄ Σξνπνπνέεζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γηαρεηξηζηηθνχ Έηνπο 

2018 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓελλεκαηΪο-Ο Άγηνο Γεκάηξηνο». 

2.3.H αξηζκ.21ε /ζΫκα 55ν /15-11-2018(ΑΓΑ:72ΒΤ4690Β1-ΠΖ6) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
λνζνθνκεένπ πεξέ Ϋγθξηζεο δηελΫξγεηαο δηεζλνχο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα 
ηελ πξνκάζεηα ηνπ εέδνπο «ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ». 

 2.4.H αξηζκ.1ε/ζΫκα 27ν/15-01-2019(ΑΓΑ:ΧΜΧΥ4690Β1-ΦΣ8) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

λνζνθνκεένπ πεξέ επηθχξσζεο ηνπ Πξαθηηθνχ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (κεηΪ απφ 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε) ηεο  αξκφδηαο επηηξνπάο γηα ηελ πξνκάζεηα ηνπ εέδνπο 

«ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ». 

2.5.Ζ αξηζκ.108/947/21-01-2019 (ΑΓΑ:ΧΜΛ846904Κ-1ΦΕ) αλΪιεςε δΫζκεπζεο απφ ηελ 

Οξγαληθά κνλΪδα «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr.  
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Σεηάξηε 
17.04.2019 
10:00:00 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Πξνθάξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΪιε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηηο 
26/02/2019 ζηελ Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

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




 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 9 από 97 

 
 Ζ Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ βξέζθεηαη θαηαρσξεκΫλε: 

1. ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 

2. ηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζηε δηεχζπλζε: http://www.oagiosdimitrios.gr. 

 
 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο βξέζθεηαη θαηαρσξεκΫλν: 

1. ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 

2. ηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ πζηάκαηνο,http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ Ϋιαβε ηνλ 
πζηεκηθφ Αξηζκφ 70286. 

3. ηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζηε δηεχζπλζε: http://www.oagiosdimitrios.gr. 

 

 Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο: 

1. Αλαξηάζεθεζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr(Πξφγξακκα«ΓΗΑΤΓΔΗΑ») 

2. Θα απνζηαιεέ γηα δεκνζέεπζε ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο εθεκεξέδεο: 

Α) ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΟΠΗΚΖ 

Β)  ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

β) Γελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ, θαζ’φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 
δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) ΛακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

2.1.1  Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε, κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κΫξε ηεο. 

2. Σν Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ], 

3. Σν ζρΫδην ηεο χκβαζεο - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII 

 

2.1.2  Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
(ΔΖΓΖ), ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο  Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ, ην αξγφηεξν 6 εκΫξεο 
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 
αληέζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο ηνπ πζηάκαηνο 
(www.promitheus.gov.gr). Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 
δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο ζην χζηεκα Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο, 
δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα 
ρξάζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο), ελψ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ 
πξΫπεη απαξαηηάησο λα εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ 
εέηε ππνβΪιινληαη κε Ϊιινλ ηξφπν εέηε ζπλνδεχνληαη απφ ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ δελ εέλαη 
ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 
πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ 
αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ 
πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4  Γιψζζα 

 Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηΪζεηο ά πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 
κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ 
εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο, ηεο 5εο Οθησβξένπ 1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 
1497/1984 (ΦΔΚ Α΄188/24.11.1984). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο θαη πνπ 
ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, ζα εέλαη λφκηκα 
επηθπξσκΫλα, θαη ε κεηΪθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ κπνξεέ λα γέλεη εέηε απφ ηε 
κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ ΤΠ.ΔΞ., εέηε απφ ην αξκφδην πξνμελεέν, εέηε απφ δηθεγφξν θαηΪ 
ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 454 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθάο Γηθνλνκέαο (Κ.Π.Γ.) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 53 ηνπ 
Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ, εέηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο, αλ πθέζηαηαη 
ζηε ρψξα απηά ηΫηνηα ππεξεζέα. 

Αληέζηνηρα, ε θαηΪζεζε νπνηνπδάπνηε δεκφζηνπ εγγξΪθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξΪ 
αιινδαπά Δπηρεέξεζε επηηξΫπεηαη, κε ηε κνξθά επηθπξσκΫλεο θσηνηππέαο πξνεξρφκελεο 
εέηε απφ ην λφκηκν Ϋγγξαθν επηθπξσκΫλν απφ ην αξκφδην Πξνμελεέν ηεο ρψξαο ηνπ 
πξνζθΫξνληνο, εέηε απφ ην πξσηφηππν Ϋγγξαθν κε ηελ ζθξαγέδα “Apostile”, ζχκθσλα κε ηελ 
ζπλζάθε ηεο ΥΪγεο, ηεο 5εο Οθησβξένπ 1961. Ζ επηθχξσζε απηά πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη απφ 
δηθεγφξν θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.ΠΓ θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ. 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζα γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5  Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ά 
ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη 
γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - 
κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε- κΫιε πνπ Ϋρνπλ 
ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Γ) ηνπ Παγθνζκένπ Οξγαληζκνχ 
Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα κε ηνλ Ν. 2513/1997 (ΦΔΚ Α΄ 139/27.6.1997), 
ηα νπνέα Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα 
εθδέδνληαη απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 
Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδφζεθε 
ε εγγχεζε. 
Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ, απφ Ϋλαλ ά 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα:  

α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο,  
β) ηνλ εθδφηε,  
γ) ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη,  
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ ΑΦΜ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ 
εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Έλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε 
κΫινο ηεο Έλσζεο απηάο), 
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε 
θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο 
ραξηνζάκνπ,  
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ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο Γηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 
πξνζθνξψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ 
πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο χκβαζεο.  
Τπνδεέγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζα βξεέηε ζην ΠαξΪξηεκα VI. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

 

2.2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά 
λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ 
εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) ΚξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) ΚξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) Σξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
(Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 
2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ 
πκθσλέαο, θαζψο θαη ζε 

δ) Σξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ 
ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Οη Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά 
πξνζθνξΪο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ, φια ηα κΫιε 
ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 
 

2.2.2.1.Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηέζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλΫξρεηαη ζην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο εθηφο ΦΠΑ ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία ππνβάινπλ πξνζθνξά.   

ηελ πεξέπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ 
φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ πνπ 
ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Έλσζε.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα 
παξαηεέλεηηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη αληέζηνηρα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 
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2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο κεηΪ:  

α) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο πξνζθπγάο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επέ 
αζθεζεέζαο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ ά ηελ Ϋθδνζε 
απφθαζεο επ’ απηψλ. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ 
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο, δελ πξνζθνκέζεη 
εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα 
ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. 

2.2.3   Λφγνη απνθιεηζκνχ 
 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθΫξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ( εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν 
θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1   Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ 
νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42). 

β) Γσξνδνθία, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο 
δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 
θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα. 

γ) Απάηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 
νπνέα θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2803/2000 (ΦΔΚ Α΄ 48/3.3.2000). 

δ)Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηαή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο 
νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο. 

ε) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 
παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ηνλ Ν. 3691/2008 (ΦΔΚ 
Α΄ 166/5.8.2008). 
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ζη) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 
ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα 
ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε 
ηνλ Ν. 4198/2013 (ΦΔΚ Α΄ 215/11.10.2013). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε 
ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 
νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθένπ αθνξΪ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.),ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ 
αθνξΪ ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ζηα κΫιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.   

ΔΪλ ζηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο (α) Ϋσο (ζη) ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε 
ακεηΪθιεηε απφθαζε, απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο θαηαδέθεο κε 
ακεηΪθιεηε απφθαζε. 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 
ά εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά 
απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα  ά/θαη  

β) φηαλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη 
αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 
αζθΪιηζεο. Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, 
νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, πξΫπεη λα θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά.  

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ, εέηε 
Ϋρεη ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο. 

γ) γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο 
ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο: αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο 
πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα 
παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά 
απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3)  
δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ 
φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο 
ειΫγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά 
ηζρχ.  
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2.2.3.3. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο: 

α) Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ. 

β) ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ 
ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε 
δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 
ά βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ 
Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 
πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ ΦνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα 
εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε 
ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο. 

γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν Οηθνλνκηθφο 
ΦνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ. 

δ) θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 ε 
νπνέα δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ κΫζα. 

ε) θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
ΦνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθΪ, κΫζα. 

ζη) Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο 
απαέηεζεο ζην πιαέζην ,πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο. 

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε 
ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα 
πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 
(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ 
απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ 
ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε, 
(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο 
ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη θαηαιακβΪλεη ηε ζπγθεθξηκΫλε 
δηαδηθαζέα. 
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Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 
κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 
 

2.2.3.4. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο  
δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ 
πξΪμεσλά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ 
πεξηπηψζεηο 
 
2.2.3.5. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ 
Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 
 
2.2.4  Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηεέηαη λα αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην 
αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο. 

 Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε 
νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε 
Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (ΔΟΥ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ 
εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε αιιΪ Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο 
ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη 
λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. 

 Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην 
Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. 

2.2.5  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ ειΪρηζην γεληθφ θχθιν 
εξγαζηψλ γηα ηα ηξέα ηειεπηαέα Ϋηε, έζν ά κεγαιχηεξν κε ην 1/3  ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο κε ΦΠΑ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη: 
α) θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ κέα ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ.  
β) Βεβαηψζεηο θαιάο εθηΫιεζεο ζπλεξγαζέαο θαη πεξΪησζεο ζπκβΪζεσλ αληέζηνηρσλ 
πξνκεζεηψλ απφ Γεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο θνξεέο. 
 
2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε: 
ηα ηζρχνληα δηεζλά ά/θαη επξσπατθΪ ά/ θαη εζληθΪ πξφηππα (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θιπ.), λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηάζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 82 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη λα 
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δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθΪ δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο 
δηαπηζηεπκΫλνπο νξγαληζκνχο : 

α) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ά ηζνδχλακν ηεο πξνζθΫξνπζαο θαη ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο 
εηαηξεέαο 

β) ΠηζηνπνηεηηθΪ ζάκαλζεο ησλ πξντφλησλ (CE), ζηα νπνέα αλαγξΪθνληαη ην κνληΫιν θαη ν 
ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

2.2.8  ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη 
επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6) λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 
θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξέπησζε απηά, 
νθεέινπλ λα απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη. 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε 
κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο 
ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά 
ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 
1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα III , ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε 
δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.  

Σν ΔΔΔ θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο  ηνπ Παξαξηάκαηνο 1.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα 
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, ππνβΪιιεηαη Ϋλα Δπξσπατθφ Δληαέν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεη κφλν ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ 
πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα σο  πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 
εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα 
εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν 
ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην Δπξσπατθφ 
Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 

 

2.2.9.2  Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο 
ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 2.2.1 Ϋσο 2.2.6, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο 
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πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105,παξΪγξ. 3,πεξ. γ΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο ηξέησλ γηα ηε ζπκκεηνρά ζηνλΓηαγσληζκφ, ν ΦνξΫαο/νη Φνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνένπ/ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ν πξνζθΫξσλ ππνρξενχηαη/ππνρξενχληαη ζε ππνβνιά ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (Ϊξζξα 
2.2.4-2.2.8). 

Ο Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ 
ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν 
ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1., 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 
ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 
δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο 
Δζληθφ Μεηξψν πκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά 
βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). 

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε χκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3, νη 
πξνζθΫξνληεο Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

α)γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1., απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 
κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά 
δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ν Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη 
πξνυπνζΫζεηο. Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ά ζηα 
πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα 
εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν. 

β)γηα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.2. θαη 2.2.3.4. πεξέπησζε β’, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο.  

Γηα ηελ πεξ.γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 απφ 25-05-2018 έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηελ πχιε 
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (sepenet.gr) ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ππνβνιήο 
αίηεζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο απάληεζεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ 
Πηζηνπνηεηηθνχ. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ άκεζε 
εμππεξέηεζε ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία γηα ηελ 
έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ.    

 Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, ά 
ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 
παξαγξΪθνπο 2.2.3.1. θαη 2.2.3.2. θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4., ην 
Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά, ζηηο 
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 
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επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο 
ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα 
αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ά φηη ηα 
Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 
2.2.3.1. θαη 2.2.3.2. θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ηεο πεξέπησζεο 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4.ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 
Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο 
θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ, φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.6.ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο 
ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ, φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ ε Τπνπξγηθά Απφθαζε πνπ 
αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β.2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε 
θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο 
εγθαηΪζηαζεο. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ 
ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην 
νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. 
ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ 
αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη 
Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο 
ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο φηη δελ 
ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ 
αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην 
Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.5  νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ απνζπΪζκαηα νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηΪζεσλ γηα ηα Ϋηε 2016, 2017, 2018,  απφ ηα νπνέα ζα πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ 
ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρεέξεζεο, θαηΪ κΫζν φξν γηα ην αλσηΫξσ ρξνληθφ 
δηΪζηεκα, εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν κε ην 1/3 ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηεο δηαθάξπμεο. 
ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα βΪζηκν ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα αλσηΫξσ 
δηθαηνινγεηηθΪ, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα κε 
νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν Ϋγγξαθν. 
 
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ 
θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 
α) ΚαηΪινγν ζηνλ νπνέν ζα αλαθΫξεηαη λα Ϋρεη εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ κέα ζχκβαζε 
πξνκεζεέαο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ εέδνπο γηα ηα Ϋηε 2016, 2017, 2018 κε κλεέα γηα θΪζε 
παξΪδνζε ηνπ παξαιάπηε, εέηε εκπέπηεη ζην Γεκφζην εέηε ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκΫα. 
β)Βεβαηψζεηο θαιάο εθηΫιεζεο ζπλεξγαζέαο θαη πεξΪησζεο ζπκβΪζεσλ αληέζηνηρσλ 
πξνκεζεηψλ απφ Γεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο θνξεέο. 
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Β.5.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε πξφηππα – ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ 
θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 
 
α) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ά ηζνδχλακν ηεο πξνζθΫξνπζαο θαη ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο 
εηαηξεέαο 

β) ΠηζηνπνηεηηθΪ ζάκαλζεο ησλ πξντφλησλ (CE), ζηα νπνέα αλαγξΪθνληαη ην κνληΫιν θαη ν 
ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεηνπο δηαπηζηεπκΫλνπο νξγαληζκνχο. 
 
B.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ 
Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ 
κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα 
κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε 
λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 
πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη 
ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ 
δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
B.7.Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 
πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, 
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 
αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ 
ελ ιφγσ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ 
ελ ιφγσ θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά 
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην 
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν 
επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη 
απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθάο ηνπο.  

Β.8.Οη ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβΪιινπλ 
ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη 
ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 
4412/2016. 

B.9. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 
θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο 
αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ. 
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2.3. Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ, βΪζεη ηηκάο. 

2.4. Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗI ηεο 
Γηαθάξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο (πξνθεξπρζεέζαο) πνζφηεηαο αλΪ εέδνο. 

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 

Ζ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 
ππνρξεσηηθΪ ςεθηαθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε, 
εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ πξΫπεη απαξαηηάησο λα 
πξνζδηνξέδεηαη αθ’ ελφο ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη λα νξέδεηαη αθ’ εηΫξνπ 
ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

2.4.2  Υξφλνο θαη ηξφπνο  ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 
δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα Γηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37, θαζψο θαη ζηελ 
Τπνπξγηθά Απφθαζε 56902/215/2017 «Τεσνικέρ λεπηομέπειερ  και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος 
Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν Σςμβάζευν (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρά ζηνλ Γηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο απαηηεέηαη λα 
δηαζΫηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΫλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο 
ππνγξαθάο θαη λα εγγξαθνχλ ζην χζηεκα αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ 
Ϊξζξνπ 5 ηεο αλσηΫξσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο.  
 
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ 
ηνπ πζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 9 ηεο Τπνπξγηθάο 
Απφθαζεο 56902//215/2017. 
 
ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ 
πζηάκαηνο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά 
αλαθνέλσζά ηεο. 

2.4.2.3. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα: 
 

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο –Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ 
νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά 
πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα Γηαθάξπμε 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν  πεξηιακβΪλεηαη ε 
νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη, κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ πζηάκαηνο, ηα 
ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/16. Δθφζνλ Ϋλαο Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο ραξαθηεξέδεη 
πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά 
δάισζά ηνπ αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ 
επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο 
πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ 
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ πζηάκαηνο. ηε ζπλΫρεηα 
ην χζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ θαη 
ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά 
ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ pdf (ην νπνέν 
ζα ππνγξαθεέ ειεθηξνληθΪ) πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε ην ζχζηεκα 
παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν 
pdf. 

 

2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 
πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 

 
Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ζηε δηαδηθαζέα 
ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ 
ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ νξαηά κε θξππηνγξαθεκΫλε ςεθηαθά ππνγξαθά 
ζθιεξάο απνζάθεπζεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα 
απνζηΫιιεηαη ζηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, ν Οηθνλνκηθφο ΦνξΫαο ππνβΪιιεη ππνρξεσηηθΪ, ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζε 
Ϋληππε κνξθά θαη κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, φια ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο ηνπ 
πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά: ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη 
δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη φζα έγγξαθα θέξνπλ ηε θξαγίδα 
ηεο Υάγεο (Apostille).  

ΓΔΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΝΣΑΗ ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 
απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ, ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
δηαδηθαζέαο, λα δεηεέ απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςεθένπο λα ππνβΪινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη 
ζε εχινγε πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη 
ειεθηξνληθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

 
2.4.3  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά 
δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ: 

α) Δληαίν Δπξσπατθφ Έληππν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνέν 
απνηειεέηαη απφ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), 
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σο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε πξνο αληηθαηΪζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδέδνπλ δεκφζηεο 
αξρΫο ά ηξέηα κΫξε. 
Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ  ην νπνέν Ϋρεη αλαξηεζεέ, ζε 
κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο δηαθάξπμε (ΠαξΪξηεκα III).  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΔΔΔ γηα 
θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε. 
 
β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο 
παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πξνζθνκέδεηαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 
(3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 
ππνρξΫσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπάζεηο ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο (π.ρ. εγγπάζεηο ηνπ 
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνέεο θΫξνπλ πξνεγκΫλε ςεθηαθά ππνγξαθά. 

γ) πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο 
εγθαηΪζηαζεο γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.4 (απφδεημε 
θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) 

 

δ) Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηΪ πεξέπησζε Φ.Δ.Κ., ά επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ά 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ, ν 
Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ , ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα 
δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθά ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο λνκηκνπνέεζεο 
απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθά κνξθά ησλ 
εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 
 
ε)  Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα (Πξφεδξν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ά Γηεπζχλνληα χκβνπιν ά 
Γηαρεηξηζηά θ.ιπ. ά εηδηθΪ εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνέα θαη 
αλαγξΪθεηαη/δειψλεηαη φηη: 

 ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, 

 Ζ πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηεο 
παξνχζαο Γηαθάξπμεο, ησλ νπνέσλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋιαβε πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε 
γλψζε, 

 Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά, 

 Παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθΪ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε – καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 πκκεηΫρεη κε κηα κφλν πξνζθνξΪ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 
 
ζη) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη κε αληηπξφζσπν ηνπ. 
ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξΪηνο δελ εθδέδεη θΪπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα 
απαηηνχκελα ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα 
αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ζηα θξΪηε κΫιε φπνπ δελ 
πξνβιΫπεηαη  ε Ϋλνξθε βεβαέσζε απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά 
δηνηθεηηθάο αξράο ,ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνο 
θαηαγσγάο ά πξνΫιεπζεο. Ζ ππνρξΫσζε αθνξΪ φιεο ηηο θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. 
 
δ) AπνζπΪζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ γηα ηα Ϋηε 2016, 2017, 2018 απφ ηα νπνέα ζα 
πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρεέξεζεο, θαηΪ κΫζν φξν γηα ην 
αλσηΫξσ ρξνληθφ δηΪζηεκα, εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν κε ην 1/3 ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο 
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ηεο δηαθάξπμεο (γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο 
παξαγξΪθνπ 2.2.5) 
ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα βΪζηκν ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα αλσηΫξσ 
δηθαηνινγεηηθΪ, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα κε 
νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν Ϋγγξαθν. 
 

2.4.3.2 H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο 
πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ην θεθΪιαην “ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο” ηνπ 
Παξαξηάκαηνο ΗI ηεο Γηαθάξπμεο, πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο 
θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ 
νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην 
αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα. 
 
YπνβΪιιoληαη ειεθηξνληθΪ: 

α) Πιάξεο ηερληθά πεξηγξαθά, ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη απεηθνλέζεηο ηνπ πιηθνχ ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα, 

β) Φχιιν ζπκκφξθσζεο, επέ πνηλά απφξξηςεο, ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν θαη ζπκπιεξσκΫλν 
ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΣΖΜΑΣΟ ΗV «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ». 
Σν θχιιν ζπκκφξθσζεο Ϋρεη αλαξηεζεέ, θαη ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ doc, ζηε 
δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο 
δηαθάξπμεο. 

γ) Πέλαθαο αλΪιπζεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνο, ζπκπιεξσκΫλνο 
ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΣΖΜΑΣΟ V «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο πέλαθαο  Ϋρεη αλαξηεζεέ, θαη ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ 
doc, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην 
ηκάκα ηεο δηαθάξπμεο. 
 
δ) ΚαηΪινγν ζηνλ νπνέν ζα αλαθΫξεηαη λα Ϋρεη εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ κέα ζχκβαζε 
πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ θαζψο θαη 
βεβαηψζεηο θαιάο εθηΫιεζεο ζπλεξγαζέαο θαη πεξΪησζεο ζπκβΪζεσλ αληέζηνηρσλ 
πξνκεζεηψλ απφ Γεκφζηνπο ά ηδησηηθνχο θνξεέο ( γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο 
ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6)  
 
ε) Πηζηνπνηεηηθφ πζηάκαηνο Πνηφηεηνο (ISO) ά ηζνδχλακν ηεο πξνζθΫξνπζαο θαη ηεο 
θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξεέαο θαζψο θαη Πηζηνπνηεηηθφ άκαλζεο CE Mark ζηα νπνέα 
αλαγξΪθνληαη ην κνληΫιν θαη ν ηχπνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (γηα ηελ απφδεημε ηεο 
απαέηεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7). 
Γηα  ηα πξναλαθεξφκελα ηζρχεη ην Ϊξζξν 309 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
Ζ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο κπνξεέ λα δεηάζεη δηεπθξηλάζεηο επέ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη νη 
Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ζα πξΫπεη λα αληαπνθξηζνχλ εληφο ηξηψλ εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
επνκΫλε ηνπ ζρεηηθνχ κελχκαηνο πνπ ζα ιΪβνπλ κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο. 

Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο νθεέινπλ λα αλαθΫξνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο ην ηκάκα ηεο χκβαζεο 
πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο 
ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ.2.4.4  Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / 
Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε 
θξηηάξηα αλΪζεζεο, ηα νπνέα νξέδνληαη θαησηΫξσ: 

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ. 
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i. Ζ κνλΪδα κΫηξεζεο πξΫπεη λα νξέδεηαη ζαθψο. 

ii. ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε 
επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 
ΦΠΑ, γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο.  

iii. Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο 
ραξηνζάκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ. 

iv. ην εθΪζηνηε πνζνζηφ ΦΠΑ επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη 
απηφκαηα απφ ην χζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο:  

α) Γελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδεηαη ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα,  

β) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 
102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ά γηα κΫξνο ησλ δηαθεξπρζΫλησλ εηδψλ, αιιΪ ζε 
θΪζε πεξέπησζε γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλΪ εέδνο. 
 
H ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ηηκά ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, φζν θαη ε ζπλνιηθά 
πξνζθεξφκελε ηηκά αλΪ εέδνο δελ ζα πξΫπεη λα μεπεξλΪ ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθάο ηηκάο ζα ιεθζεέ ππφςε, ε ζπλνιηθά ηηκά ηεο πξνζθνξΪο 
γηα ην ζχλνιν ηεο δηαθεξπρζεέζαο αλΪ εέδνο πνζφηεηαο. 
 
Dumping - εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο 
α- Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη θαη ζε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθά 
ηηκψλ πψιεζεο θΪησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπάο ηνπ πξντφληνο ά ηεο ηηκάο απφθηεζεο ηνπ 
πξντφληνο γηα εκπνξέα (ηηκά Dumping) ά φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ εέλαη απνδΫθηεο 
εμαγσγηθάο επηδφηεζεο. Οη 
πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα εέλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζΫλησλ κΫηξσλ ηεο ρψξαο 
πξνΫιεπζεο ηνπ 
πξντφληνο ά ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξέαο. Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ αθφκα θαη ζηε πεξέπησζε 
πνπ κεζνιαβνχλ δηΪθνξεο θΪζεηο βηνκεραλνπνέεζεο (πνπ αθνξνχλ ζηα ελδηΪκεζα πξντφληα) 
γηα ηε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη επηβΪιιεηαη ξεηΪ λα 
δεισζνχλ νη ελ ιφγσ 
θΪζεηο απφ ηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ζηελ πξνζθνξΪ ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ. 
β- Οη πξνζθΫξνληεο θαηαζθεπαζηΫο ά εκπνξηθνέ εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ 
Ϋρνπλ απνδερζεέ ηα πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθνζκένπ Οξγαληζκνχ 
Δκπνξένπ (Π.Ο.Δ.) ά δελ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαέζην νινθιεξσκΫλεο Σεισλεηαθάο Έλσζεο κε 
ηελ ΔΔ, νθεέινπλ κε Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ν.1599/86 λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, 
φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ εέλαη απνδΫθηεο πνιηηηθάο ηηκψλ πψιεζεο θΪησ ηνπ 
θφζηνπο θαηαζθεπάο ά ηεο ηηκάο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξέα (ηηκά Dumping) ά 
απνδΫθηεο εμαγσγηθάο επηδφηεζεο. 
γ- Γελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε θαηΪζεζεο ηεο πξναλαθεξζεέζαο δάισζεο νη πξνζθΫξνληεο 
πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηα θξΪηε-κΫιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγέα, ηελ Διβεηέα, ηηο ΖΠΑ, ηελ 
Ηαπσλέα, ηνλ ΚαλαδΪ ηελ Απζηξαιέα, ηε Ρνπκαλέα, Βνπιγαξέα, Ηζξαάι θαη Σνπξθέα θαζψο θαη 
θΪζε Ϊιιν θξΪηνο 
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πνπ απνδΫρεηαη θαη εθαξκφδεη ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεέ, ηα ελ ιφγσ Πξσηφθνιια ηνπ Π.Ο.Δ. 
ά πνπ 
ζπλδΫεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαέζην νινθιεξσκΫλεο Σεισλεηαθάο Έλσζεο. 
 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά 
θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε 
κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα 
ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. 
 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ίζεο ή ρακειφηεξεο ησλ ηηκψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο 
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα δειψλεηαη  πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο ζην 
Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ γηα θάζε είδνο. ηελ πεξίπησζε 
πνπ είδνο/ε δελ είλαη θαηαρσξεκέλν/α ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. λα 
ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη δελ 
ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο  πξνζθνξάο, κε πνηλή απφξξηςεο. 

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ηηκέο πάλσ απφ απηέο πνπ έρνπλ 
θαηαρσξεζεί ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο  Δ.Π.Τ. θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζα απνξξίπηνληαη σοαπαξάδεθηεο. 

Ζ Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο κπνξεέ λα δεηάζεη δηεπθξηλάζεηο επέ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 
νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ζα πξΫπεη λα αληαπνθξηζνχλ εληφο ηξηψλ εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
επνκΫλε ηνπ ζρεηηθνχ κελχκαηνο πνπ ζα ιΪβνπλ κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο. 

2.4.5  Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο γηα 
δηΪζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 
ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο 
Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, 
ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε θαη αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην 
δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ 
λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ 
απηφ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο 
ηνπο, εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο. 
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2.4.6  Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

HΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ ε νπνέα: 

α) Γελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην πΪλσ 
θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 
(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, 
ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο 
πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο. 

β) ΠεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη 
ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ 
απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

γ) Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο 
ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

δ) ΤπνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. 
Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξέπησζε Δλψζεσλ Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ κε θνηλΪ 
κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε 
σο κΫιε Δλψζεσλ, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ΄ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ 
ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ Ν. 4412/2016). 

ε) Δέλαη ππφ αέξεζε, 

ζη) ΘΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

δ) ΠαξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο 
παξνχζεο Γηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 
χκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

3.1. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.1  Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ),πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 
ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ Ν. 
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 
ΠξνζθνξΪ». 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ 
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, αλΪ ζηΪδην, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε 
επφκελν ζηΪδην απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα 
δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ 
ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα 
δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζά ηνπο,κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ 
ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα 
ππνβιεζΫληα απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε Πξαθηηθφ, ην 
νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ.  

β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε 
γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεηαη Πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε 
φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληέζηνηρα πιεξνχλ ηα 
αλσηΫξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα 
ζπληΪζζεηαη εληαέν πξαθηηθφ,  ην νπνέν θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, κΫζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», κφλν ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξνθεηκΫλνπ ε ηειεπηαέα 
λα νξέζεη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ηνπ (ππν)θαθΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 

γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη, θαηΪ 
ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε νη  θΪθεινη φισλ ησλ 
ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 29 από 97 

δ)Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο 
Ϋθξηλε πιάξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηάζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληΪζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεέηαη 
απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζηελ αλαζΫηνπζα 
αξρά πξνο Ϋγθξηζε. 

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο 
πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην 
δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά 
εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.Ζ εθηέκεζε θαη ηα ζρεηηθΪ αηηάκαηα πξνο ηνπο 
πξνζθΫξνληεο γηα ηελ παξνρά εμεγάζεσλ ζρεηηθΪ κε ην αλ κέα πξνζθνξΪ θαέλεηαη 
αζπλάζηζηα ρακειά ελαπφθεηληαη ζηελ θξέζε εέηε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, θαηΪ ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, εέηε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ ηεο 
αλαζΫηνπζαο αξράο, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα Ϋγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ. 
ε θΪζε πεξέπησζε ε θξέζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ζρεηηθΪ κε ηηο αζπλάζηζηα ρακειΫο 
πξνζθνξΫο θαη ηελ απνδνρά ά φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγάζεσλ εθ κΫξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ 
ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηΫξσ εληαέα απφθαζε. 

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 
ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Tα απνηειΫζκαηα ηεο θιάξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνέσο 
ζηελ σο θαησηΫξσ εληαέα απφθαζε. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

3.2. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ– Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά 
πξφζθιεζε κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ ΑλΪδνρν») θαη ηνλ θαιεέ 
λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο δΫθα(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο 
εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄74/26.3.2014) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα 
γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.3 ηεο Γηαθάξπμεο.  

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ ΑλΪδνρν») 
ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεέσλ .pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ 
πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο 
ηνπο. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδηνλ θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά.  

Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο 
παξαιαβάο ηνπο θαη απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνέν 
πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 
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Αλ κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
δηαπηζησζεέ φηη δελ Ϋρνπλ πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, 
παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ πξνζσξηλφ ΑλΪδνρν λα ηα πξνζθνκέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη 
εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, 
εηδνπνέεζάο ηνπ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ 
πξνζεζκέα θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εκΫξεο.  

Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ 
ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο 
αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i)  θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ 
δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο, εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά 
αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο. 

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα κεηαβνιΫο 
ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο ΑλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν 
Έγγξαθν χκβαζεο φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ 
δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ. 

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ 
πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη 
πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.4 -2.2.6 ηεο παξνχζαο 
Γηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
Πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο 
χκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ 
σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε αξκφδηα επηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκΫλε 
εηζάγεζά ηεο κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο χκβαζεο γηα νιφθιεξε ά κεγαιχηεξε 
ά κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμάο: 

 Πνζνζηφ 15% ζηελ πεξέπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη  

 Πνζνζηφ 50%ζηελ πεξέπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.  

 Γηα θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο θΪησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηΫξσ 
πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε απνδνρά απφ ηνλ πξνζσξηλφ ΑλΪδνρν. 

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο 
Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3. Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ 
Πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα 
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πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/2016,εθηφο 
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξΪγξαθν 3.4.  

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επΫξρνληαη εθφζνλ ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη: 

α) Άπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Ϊξζξν 3.4. ηεο 
παξνχζαο βνεζεκΪησλ θαη κΫζσλ ζην ζηΪδην ηεο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο 
θαη απφ ηηο απνθΪζεηο αλαζηνιψλ επέ απηψλ. 

β) Κνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ ΑλΪδνρν, εθφζνλ απηφο 
ππνβΪιεη επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2.θαη κφλνλ ζηελ 
πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη 
ελδέθσλ κΫζσλ θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε . 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνζθαιεέ ηνλ ΑλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα πνπ δε κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα 
ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε 
εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ 
πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 
πξνζθνξΪ. 

3.4. Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε 
χκβαζε θαη Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά 
παξΪιεηςε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 
ά ηεο εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο 
ΑΔΠΠ θαηΪ ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, πξνζδηνξέδνληαο 
εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ. ε πεξέπησζε 
πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη: 

α) Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα, αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία, ά  

β) ΓεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ, αλ 
ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

γ) ΓΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ 
βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα.  

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη 
δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο θαηΪ 
πεξέπησζε ηελ Ϋλδεημε «Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» θαη επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ζε 
κνξθά ειεθηξνληθνχ αξρεένπ .PDF, ην νπνέν πξΫπεη απαξαηηάησο λα θΫξεη εγθεθξηκΫλε 
πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε 
εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, θαηΪ ηα εηδηθΪ νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 363 ηνπ Ν. 4412/2016 
ζην Ϊξζξν 19 παξΪγξ. 1 πεξ. 1.1 ηεο ππ’ αξηζκ. 56902/215 ΤΑ, ην χςνο ηνπ νπνένπ αλΫξρεηαη 
ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, εθηφο ΦΠΑ, ησλ 
εηδψλ γηα ηα νπνία έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά ελψ δελ κπνξεέ λα εέλαη θαηψηεξν απφ 600€. 

Σν παξΪβνιν  επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο 
ηεο πξνζθπγάο ηνπ ά ζε πεξέπησζε πνπ, πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επέ ηεο 
πξνζθπγάο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελΫξγεηα.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο χκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 364 ηνπ Ν. 
4412/2016. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 
ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαηΪ ην 
Ϊξζξν 366 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ: 

Α) Κνηλνπνηεέ ηελ πξνζθπγά ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ πεξέπη. α΄ ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β)ΓηαβηβΪδεη ζηελ Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα 
ζηελ πεξέπη. β΄ ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαέλεηαη αηηηνινγεκΫλα επέ ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ 
θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγάο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη, ζε 
πεξέπησζε παξΫκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαέλνληνο θαη δΫρεηαη (ελ φισ ά ελ κΫξεη) 
ά απνξξέπηεη ηελ πξνζθπγά κε απφθαζά ηεο, ε νπνέα εθδέδεηαη κΫζα ζε απνθιεηζηηθά 
πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο. 

Οη ρξάζηεο - Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγάο απφ ηελ ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/2017. 

Ζ Ϊζθεζε ηεο σο Ϊλσ πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ 
Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ  ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ 
Ν. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Γηα ηελ Ϊζθεζε 
ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 
παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ Ϊζθεζε αέηεζεο αλαζηνιάο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά 
δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. 

3.5. Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη, αηηηνινγεκΫλα, ηε 
δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016, 
κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 
ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη 
αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ 
εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

4.1. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε 
ην Ϊξζξν 72 παξΪγξ. 1, πεξέπη.β΄ ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο χκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ 
ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' 
ειΪρηζηνλ ηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ηε παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο χκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ην 
Τπφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην ΠαξΪξηεκα VI ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ 
εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο Ϋλαληη 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο/παξΪηαζεο ηεο χκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5., ε νπνέα 
ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν ΑλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη, 
πξηλ ηελ ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 
5% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, 
φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη 
πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνηνηηθάο 
θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε 
επηζηξνθά ησλ σο Ϊλσ εγγπάζεσλ γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζΫζκνπ. 

4.2. πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3. Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο ν ΑλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην 
δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην 
ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη 
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.4. Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεοηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο χκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ 
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ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο 
δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ Αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο,ν θχξηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο.  ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη 
λα γλσζηνπνηεέ ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν 
ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο ΑλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, 
πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο 
ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο 
ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε 
λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ 
έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαηΪ ηελ 
σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.  

4.4.3.Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ 
κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην ηκάκα/ηα ηκάκαηα ηεο χκβαζεο ην 
νπνέν/ηα νπνέα ν ΑλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο 
ππεξβαέλεη ζσξεπηηθΪ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο 
χκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 
18 ηνπ Ν. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα 
ηεο χκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ε  
ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ ππεξγνιΪβνπ, θαηΪ 
ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016.  

4.5. Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο – δηθαίσκα πξναίξεζεο 

Ζ χκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα 
ζχλαςεο χκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ 
Ν. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο δηελΫξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο, κπνξεέ λα πξνηεέλεη ηελ θαηαθχξσζε γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηΪ 15% ά γηα 
κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηΪ 50%. Γηα θαηαθχξσζε κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο θΪησ ηνπ 
θαζνξηδφκελνπ απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηεέηαη πξνεγνχκελε απνδνρά 
απφ ηνλ Πξνκεζεπηά. 

Κακέα αλαζεψξεζε ηηκψλ δελ πξνβιΫπεηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο χκβαζεο θαη 
ησλ ηπρφλ Ϊζθεζεο δηθαησκΪησλ πξναέξεζεο.  

 

4.6. Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο χκβαζεο 

 
4.6.1.Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη  ηε χκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) Ζ χκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξαγξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 
132 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο χκβαζεο. 

β) Ο ΑλΪδνρνο, θαηΪ ηνλ ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη 
απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο χκβαζεο. 
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γ) Ζ χκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν, ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, παξαβέαζε ε νπνέα 
Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ζην πιαέζην 
δηαδηθαζέαο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο πλζάθεο γηα ηε Λεηηνπξγέα 
ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΛΔΔ). 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

5.1  Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν :  

Ζ πιεξσκά  ζα γέλεηαη κεηΪ απφ θΪζε ηκεκαηηθά νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά 
απφ ην Ννζνθνκεέν, κε βΪζε ηε ζπζθεπαζέα, ηελ πεξηγξαθά θαη ηελ ηηκά ησλ εηδψλ, φπσο 
απηΪ πξνζδηνξέδνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ. 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 
4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά. 

5.1.2. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ 
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο 
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 
θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο 
ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, 
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε 
θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο 
Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016 (ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζέα θξΪηεζεο ησλ σο Ϊλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, 
θαζψο θαη θΪζε αλαγθαέν ζΫκα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο σο Ϊλσ θξΪηεζεο εμαξηΪηαη απφ ηελ 
Ϋθδνζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο, ΑλΪπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθψλ). 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 
θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Αξράο 
ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

ε) ΚξΪηεζε 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% 
θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε 
θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 4% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ επέ ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα δεηνχκελα  εέδε  βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν θαη ζα 
ππνινγέδεηαη ρσξηζηΪ. 

 

5.2 Κήξπμε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο 

5.2.1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θΪζε 
δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, εθφζνλ δελ παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ 
πιηθΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 37 από 97 

παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 
Γελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ: 

α) Σν πιηθφ δελ παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε χκβαζε. 

β)πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ χκβαζε επηβΪιιεηαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην 
νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ΑλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, νιηθά θαηΪπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο. 

5.2.2. Αλ ην πιηθφ παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη 
ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ 
Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
 
Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ 
ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ 
ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα παξΪδνζε ά 
αληηθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ 
ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν ΑλΪδνρνο 
θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο παξΪδνζεο. 

Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ Αλαδφρνπ ά, 
ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 
εθηΫιεζεο, εθφζνλ ν ΑλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαιφγσο 
ζε φια ηα κΫιε ηεο Έλσζεο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη 
ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 (Κάξπμε Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 
παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.3. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), κΫζα ζε 
αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο 
ζρεηηθάο απφθαζεο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά 
πξνζθπγά. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

6.1. Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ κε ηκεκαηηθά παξΪδνζε θαηφπηλ 
παξαγγειέαο κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) εκεξψλ θαη θαηΪ ηηο πξσηλΫο ψξεο  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ Ν. 
4412/2016. ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε 
ρνξεγεέηαη ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, 
επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα 
παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην 
πιηθφ, ν ΑλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

6.1.3.Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ 
απνζάθε ππνδνράο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ 
πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ Απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη 
λα ππνβΪιεη ζηελ Τπεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο Απνζάθεο, ζην 
νπνέν ζα αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 
χκβαζεο ζε εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

 

6.2. Παξαιαβή πιηθψλ– Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1.H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, 
πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ Νφκνπ θαη ζην VII ηεο παξνχζαο (ζρΫδην 
χκβαζεο). ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν ΑλΪδνρνο.  

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν. 

Ζ Δπηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ / νξηζηηθφ / παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο / απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 
ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο ΔπηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – δεπηεξνβΪζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο Αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε 
βΪζε ηνπο ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα Δπηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα 
παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, χζηεξα απφ αέηεκα 
ηνπ Αλαδφρνπ, ά απηεπΪγγειηα, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 
Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ ΑλΪδνρν. 

Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ  
δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο ΔπηηξνπΫο παξαιαβάο, κπνξεέ λα 
δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη’ Ϋθεζε, ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά 
πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο 
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αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ 
Ν.4412/16. 

Σν απνηΫιεζκα  ηεο θαη’ Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. 

Ο ΑλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ 
ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαη’ Ϋθεζε εμΫηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ ζα γέλεηαη  Ϊκεζα κε ηελ πξνζθφκηζά ηνπο. 

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ 
απφ ηελ Δπηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε χκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε 
παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη 
εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν 
ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 
ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηά ε Απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο 
ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ 
Αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ Δπηηξνπά 
πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ 
λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ 
παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ χκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ Δπηηξνπά παξαιαβάο 
πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 
1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο 
επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε 
φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε χκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ. 

 

6.3. Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ– Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο 
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε 
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ 
νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε ΑλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 
ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 
Αλ ν ΑλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ 
ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

6.4. Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Οη ζπκκεηΫρνπζεο εηαηξεέεο, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ δείγκαηα, ζα πξΫπεη λα ηα 
πξνζθνκέζνπλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκΫλε ηνπ αηηάκαηνο πνπ 
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ζα ιΪβνπλ κΫζσ πζηάκαηνο. ΚαηΪ ηα Ϊιια ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιΫπεη ην Ϊξζξν 214 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

6.5. Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Γελ πξνβιΫπεηαη αλαπξνζαξκνγά ηηκψλ.  

 

 

   Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ρ Ι Α  

 

 

 
   ΣΟΤΓΚΑ    ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αλνηθηά Ζιεθηξνληθά Γηαδηθαζέα Ϊλσ ησλ νξέσλ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Ζ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ ε νπνέα πξνζδηνξέδεηαη βΪζεη ηεο ηηκάο 

(ρακειφηεξε ηηκά) 

 
 
 
 

 
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελέα Ϋλαξμεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο  

πξνζθνξψλ: 01/03/2019 θαη ψξα: 8:00 π.κ. 

Ζκεξνκελέα ιάμεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο πξνζθνξψλ: 

10/04/2019 θαη ψξα: 15:00 κ.κ. 

Ζκεξνκελέα ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο πξνζθνξψλ: 

 
17/04/2019 θαη ψξα: 10:00 π.κ. 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔΧ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» 
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 33122000-1 (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ) 

 
ΚΑΔ 

 
1311 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 
302.227,04€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ (24% & 13%) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣεκΪρην 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ 

 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΟΠΗΚΖ – ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ Όιεο νη λφκηκεο θξαηάζεηο 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓ
Α 

ΜΔΣΡΖ
Ζ 

ΠΟΟΣΖ
ΣΔ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚ
Ζ TIMH 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗ
ΚΖ ΑΞΗΑ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΑΞΗΑ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΗΚ
Ζ ΑΞΗΑ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 
2,2mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ 
SLIT  ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ 
ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ 
ΖΜΑΝΖ 2 mm clear-cuf 

Σεκ 10 5 50 24 12 62,00 

2 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 2,4 
mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT 
ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ 
ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ 
ΖΜΑΝΖ  2 mm+- 5% κ.ρ. 
απνζηεηξσκΫλα 

Σεκ 10 5,5 55 24 13,2 68,20 

3 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 
ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT  ΜΔ 
ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ 
ΚΟΠΣΟΤΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 
4,1 mm+-5% 
κ.ρ.απνζηεηξσκΫλα 

Σεκ 10 11 110 24 26,4 136,40 

4 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 
ΔΤΘΔΑ Μ.Υ. 15 ΜΟΗΡΧΝ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

Σεκ 100 4 400 24 96 496,00 

5 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 
ΔΤΘΔΑ Μ.Υ. 30 ΜΟΗΡΧΝ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

Σεκ 150 3,4 510 24 122,4 632,40 

6 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 
ΤΑΛΟΡΟΤΝΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ 
ΑΠΟ 3%, ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ + 
- 5% (DISPERSIVE) Δ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1,5 ml 

Σεκ 40 22 880 24 211,2 1.091,20 

7 

ΒΔΛΟΝΑ  23 GA ΜΖΚΟΤ 
1 (ΜΗΑ) ΗΝΣΑ ΓΗΑ 
ΠΑΡΑΒΟΛΒΗΚΖ ΥΡΖΖ 
(ΑΝΑΗΘΖΗΑ) 

Σεκ 2000 1,3 2600 24 624 3.224,00 
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8 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ 
CRESCENT ΓΧΝΗΧΣΑ ΜΔ 
ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ  
ΚΟΠΣΟΤΑ ΛΔΠΗΓΑ , 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΔ 
ΚΟΠΣΟΤΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
2,3MM 

Σεκ 100 5 500 24 120 620,00 

9 

ΛΑΒΗΓΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 
ΣΤΠΟΤ HARMS-ΟΛΗΚΟ 
ΜΖΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 10 cm- 
ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ 
ΚΤΡΣΑ )-ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΤΛΛΖΦΖ ΛΔΗΑ 7 mm 
ΓΗΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0  
ΚΤΡΣΔ (ΟΥΗ ΓΧΝΗΧΣΔ) 

Σεκ 2 265 530 24 127,2 657,20 

10 

ΛΑΒΗΓΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ 
ΣΤΠΟΤ HARMS-ΟΛΗΚΟ 
ΜΖΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 10 cm- 
ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ 
ΚΤΡΣΑ )-ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΤΛΛΖΦΖ ΛΔΗΑ 5 mm 
ΓΗΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 
ΔΤΘΔΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΣΔ 
(ΟΥΗ ΓΧΝΗΧΣΔ) 

Σεκ 2 350 700 24 168 868,00 

11 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 
ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΤΜΒΑΣΟ 
ΜΔ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITY ,ΣΤΛΔΟ 
ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
(6εο  ΧΡΑ) 

Σεκ 2 340 680 24 163,2 843,20 

12 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 
ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY, 
ΣΤΛΔΟ ΠΛΤΖ 
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ (12εο 
ΧΡΑ ) 

Σεκ 2 76 152 24 36,48 188,48 

13 

 ΛΑΒΗΓΔ ΣΤΠΟΤ Mc 
Pherson ΜΔ ΚΔΛΖ 
ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ ) 
ΓΧΝΗΧΣΔ ΜΖΚΟΤ 10 
mm ΜΔΥΡΗ 11 mm ΜΔ 
ΛΔΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΤΛΛΖΦΖ 

Σεκ 3 250 750 24 180 930,00 

14 
ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΖΡΗΞΖ 
ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ (tension ring) 
11,12,13 mm 

Σεκ 75 75 5625 24 1350 6.975,00 

15 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 
ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY, 
ΚΛΔΗΓΗ 

Σεκ 3 76 228 24 54,72 282,72 
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16 

ΚΑΔΣΑ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ 
ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITY   (PAC, BASIC, 
US INF)  

Σεκ 900 65 58500 24 14040 72.540,00 

17 

ΡΤΓΥΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ 
ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITY (ASSY, SHIP, TIP 
MINI FL 30K)  ΓΗΑ ΣΟΜΖ 
2,2-2,4 mm 

Σεκ 10 12 120 24 28,8 148,80 

18 

ΑΝΑΛΧΗΜΟ 
ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ (ΛΗΒ 
ΡΟΕ) ASSY, SHIP, KIT 0,9 
MM ULTRA ΓΗΑ ΣΟΜΖ 2,2-
2,4 mm 

Σεκ 10 50 500 24 120 620,00 

19 
ΒΗΣΡΔΟΣΟΜΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY 
VITRECTOMY PAC  

Σεκ 40 58 2320 24 556,8 2.876,80 

20 

ΑΓΓΗΣΡΟ ΥΑΖ 
ΠΤΡΖΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 
ΥΡΖΔΧΝ (ΣΟΠΔΡ) ΜΔ 
ΜΖΚΟ ΛΔΠΗΓΑ 
1,5mm±1%, 0.9mm 
ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΥΔΗΛΟ, 
ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΜΖΚΟΤ 
98mm ΣΤΠΟΤ NAGAHARA 

Σεκ 4 170 680 24 163,2 843,20 

21 

ΛΑΒΗΓΑ ΚΑΦΟΤΛΟΡΖΞΖ 
ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΣΤΠΟΤ 
ULTRATA, ΓΧΝΗΧΣΖ ΜΔ 
ΚΑΜΠΤΛΧΣΟΤ ΑΞΟΝΔ. 
ΣΟ ΜΖΚΟ ΣΧΝ ΑΚΡΧΝ 
ΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 
14.0 mm +-5%.  Ζ ΛΑΒΗΓΑ 
ΝΑ ΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΣΖ 
ΓΗΑΡΡΟΖ 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΠΡΟΘΗΟ ΘΑΛΑΜΟ. 
ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΣΖ 
ΜΖΚΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΞΤ 
103 mm ΚΑΗ 106 mm  

Σεκ 3 415 1245 24 298,8 1.543,80 

22 

ΛΑΒΗΓΑ ΚΑΦΟΤΛΟΡΖΞΖ 
AΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑ 
ΣΟΜΖ  ΜΔΥΡΗ 2,2 mm 

Σεκ 1 355 355 24 85,2 440,20 

23 

ΑΓΓΗΣΡΟ ΗΡΗΓΟ 
(ΓΗΑΣΟΛΔΗ) ΖΜΗ-
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ   
ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 6 TMX 

Σεκ 2 79 158 24 37,92 195,92 

24 

ΒΔΛΟΝΔ ΑΔΡΟ 27 GA  
ΓΧΝΗΧΣΔ ΜΔ ΜΖΚΟ 
ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 
ΑΚΡΟ ΔΧ ΣΖΝ ΓΧΝΗΑ 
ΠΑΝΧ ΑΠΟ 10mm, 
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

Σεκ 2800 0,9 2520 24 604,8 3.124,80 
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25 

ΒΔΛΟΝΔ 
ΟΠΗΘΟΒΟΛΒΗΔ ΣΤΠΟΤ  
ATKINSON (25GA X 1 1/2 
in) 

Σεκ 800 1,2 960 24 230,4 1.190,40 

26 
ΒΛΔΦΑΡΟΓΗΑΣΟΛΔΗ  
ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΒΗΓΧΣΟΗ Σεκ 5 250 1250 24 300 1.550,00 

27 
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΗ ΦΑΚΟΗ 
ΔΠΑΦΖ  

Σεκ 100 4,95 495 24 118,8 613,80 

28 

ΒΔΛΟΝΔ - ΑΓΚΤΛΔ 
VECTIS ΑΦΑΗΡΔΖ 
ΠΤΡΖΝΑ SNELLEN 
STERISEAL  25G 
IRRIGATING VECTIS 
0,5mm ΜΔ ΟΠΔ 
ΔΓΥΤΖ ΣΖΝ ΚΟΡΤΦΖ  

Σεκ 40 5,2 208 24 49,92 257,92 

29 

 ΣΔΗΡΟ ΡΤΘΜΗΜΔΝΟ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 
ΑΛΑΣΟΤΥΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 
ΔΚΠΛΤΖ ΜΔ 
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΤΝΘΔΖ 
ΣΟΤ ΤΓΑΣΟΔΗΓΟΤ 
ΤΓΡΟΤ, ΗΟΣΟΝΟ.ΜΔ 
ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 
300mOsm/kg θαη 7.2pH.ε 
ζθιεξά πιαζηηθά ά γπΪιηλε 
θηΪιε 500ml 

Σεκ 1500 6,5 9750 24 2340 12.090,00 

30 

ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ 15ml +- 5mlκε 
βηδσηφ θαπΪθη  ΣΔΗΡΟ 
ΡΤΘΜΗΜΔΝΟ 
ΑΛΑΣΟΤΥΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΜΔ 
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΤΝΘΔΖ 
ΣΟΤ ΤΓΑΣΟΔΗΓΟΤ 
ΤΓΡΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 
ΓΗΑ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΚΖ 
ΥΡΖΖ. 

Σεκ 200 2 400 24 96 496,00 

31 
ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΗΑ 
ΥΡΖΔΧ (ΥΧΡΗ 
ΚΑΛΧΓΗΟ) eye cauteties  

Σεκ 20 20 400 24 96 496,00 
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32 
 
 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΥΡΧΖ 
ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ, ΜΠΛΔ 
ΥΡΧΜΑΣΟ, ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ ΜΔ 
ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 250-
350 mOsm/Kg θαη pH  7.5 
Δ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ 
ΤΡΗΓΓΑ  ΜΔ ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΓΗΑΛΤΜΑ 0,70-0,75ΜL ΚΑΗ 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 
ΥΡΧΣΗΚΖ 0,05-0,06%. 

Σεκ 900 4,1 3690 24 885,6 4.575,60 

33 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ 
ΓΗΑΛΤΜΑ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 10MG/ML. ΑΠΟ 
ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ ΕΤΜΧΖ 1 
%  ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ 5%  Δ 
ΤΚΔΤΑΗΑ 0,55  ml  θαη 
Ϊλσ. Σν ΡΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 
ΠΡΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΚΑΗ ΟΥΗ 
ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 7.0  

Σεκ 25 12 300 24 72 372,00 

34 

ΔΣ ΓΤΟ 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΧΝ 
ΟΤΗΧΝ 
ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ: 1) 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 1% , 2) 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ 
ΓΗΑΛΤΜΑ ΘΔΨΚΖ 
ΥΟΝΓΟΨΣΗΝΖ 4% ΚΑΗ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 3%   

Σεκ 1000 35 35000 24 8400 43.400,00 

35 

ΤΝΓΤΑΜΟ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 1,5% ΜΔ 
ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΖ 
ΛΗΓΟΚΑΗΝΖ 1% , ΜΔ 
ΑΠΟΚΛΗΖ 5% ΓΗΑ 
ΔΝΓΟΦζΑΛΜΗΑ 
ΑΝΑΗΘΖΗΑ   

Σεκ 150 60 9000 24 2160 11.160,00 
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36 

ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ 
ΚΑΣΑΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI ΠΟΤ 
ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ : 
ΚΑΝΝΟΤΛΑ ΑΔΡΟ 
ΚΔΚΑΜΔΝΖ 27 GA , 
ΒΔΛΟΝΑ 
ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 27GA 
, ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ 
ΑΝΑΣΡ.ΚΔΚΑΜ.25GA, 
ΟΦΘ.ΥΔΗΡΟΤΡ.ΠΔΓΗΟ 
ΔΤΔ PAK ΜΔ ΑΚΟ 
ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ 
100X120CM (+ - 10%), 
SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ 
ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITI, ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 
2,75mm ΜΔ ΑΝΧ ΚΑΗ 
ΚΑΣΧ ΚΟΠΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΖΜΑΝΖ ΣΑ 2mm , 
ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ ΛΟΓΥΖ 20G,  
TAPERED MICROTIP 
0.9MM- ABS 30K 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI, 
ΜΠΧΛ ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΟΤ 
250ml, ΠΟΓΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ LARGE ME 
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, 1 
ΠΟΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ Υ 
LARGE ΜΔ 
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, 2 
ΚΑΛΤΜΜΑTA ΟΦΘΑΛΜΟΤ 
, 1 10ΑΓΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ ΓΑΕΔ 
ROUND,MEDIUM, 
ΤΡΗΓΓΑ ΗΝΟΤΛΗΝΖ 
1ML, ΤΡΗΓΓΑ 2,5ML, 2 
ΤΡΗΓΓΔ 5ML ΒΗΓΧΣΔ 

Σεκ 100 37 3700 24 888 4.588,00 
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37 

ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ 
ΚΑΣΑΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ ME VENTURI 
ΑΝΣΛΗΑ ΠΟΤ ΝΑ 
ΠΔΡΗΔΥΔΗ : ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ 
ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟΤ 
100 Υ 140cm, 2 ΠΟΓΗΔ 
ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ ΥL ME 
ΚΟΤΜΠΧΜΑ VELCRO ΚΑΗ 
ME 2 ΠΔΣΔΣΔ,  ΓΑΝΣΗΑ 
Νν 7,5 PF, ΓΑΝΣΗΑ Νν 8,0 
PF , ΟΦΘ. ΥΔΗΡΟΤΡ. 
ΠΔΓΗO ΜΔ ΑΚΟ 
ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ 
140 X 127CM , ΒΔΛΟΝΑ 
ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 25GA  
50x22MM PEARCE, 
ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ 25GA 
50x16MM PEARCE, 1 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΡΗΓΧΝΑΚΗΑ 
6 TEMAXIΧΝ , 1 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΑΕΔ 
12ΠΛΔ 10Υ10CM 5 
ΣΔΜΑΥΗΧΝ, ΤΡΗΓΓΑ 10ML 
LSE, ΤΡΗΓΓΑ 5ML LS, 
ΤΡΗΓΓΑ 2ML LS, 
ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 2,75mm , 
ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ ΛΟΓΥΖ 20G, 
2 SLEEVE ΔΓΥΤΖ ΓΗΑ 
ΣΟΜΔ ΑΠΟ 2,2 ΜΜ 
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΣΤΛΔΟ 
ΤΠΔΡΖΥΧΝ 28,5kHz 

Σεκ 100 37 3700 24 888 4.588,00 

38 
ΓΗΑΒΖΣΖ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ 
ΔΝΓΟΤΑΛΟΔΗΓΗΚΔ 
ΔΝΔΔΗ: 

Σεκ 2 95 190 24 45,6 235,60 

39 

ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ RULER 
ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 
ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ 
ΑΝΣΟΥΖ ΜΔ 
ΜΑΡΚΑΡΗΜΔΝΔ 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΧΝ 3,5 MM 
ΚΑΗ ΣΧΝ 4 MM 

Σεκ 3 95 285 24 68,4 353,40 

40 

ΛΑΒΗΓΑ 
ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ:ΛΑΒΗΓΑ 
ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ 
HOSKINS 0,25 MM 
NOTCHED. ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΜΖΚΟ ΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ 
ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΞΤ 82 MM ΚΑΗ 
86 MM. ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ 

Σεκ 4 150 600 24 144 744,00 
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ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ.   

41 

ΛΑΒΗΓΑ 
ΔΠΗΠΔΦΤΚΟΣΑ:ΛΑΒΗΓΑ 
ΔΠΗΠΔΦΤΚΟΣΑ ΣΤΠΟΤ 
KREFELD, ΣΑ ΑΚΡΑ ΣΖ 
ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 
ΟΓΟΝΣΧΣΑ. Ζ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ 
ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔΗ 
ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 
ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ 
ΑΝΣΟΥΖ.  

Σεκ 4 200 800 24 192 992,00 

42 

ΔΣ ΓΤΟ 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΧΝ 
ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 1,4% ΚΑΗ 1,8% 
ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ 5%, Δ 
ΤΡΗΓΓΔ ΣΧΝ 0,55 ΚΑΗ 
0,8 ML ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. ΜΔ 
ΜΟΡΗΑΚΟ ΒΑΡΟ 3,5 
ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ  
DALTONS (+ - 10% )ΚΑΗ 
ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 305  
MOSM/KG (+ - 10%). 
ΗΞΧΓΔ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 
ΣΟΤ 1,4% NAHA (BIO II) 
100000 CPS (+ - 10%) ΚΑΗ 
ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΣΟΤ 
1,8% NAHA 80.000 CPS (+ 
-10%) PH 7,7  ΓΗΑ ΣΟ 1,4 
% (+ - 10%) NAHA ΚΑΗ PH 
6,8 ΓΗΑ ΣΟ  1,8%  (+ - 10%) 
NAHA ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. Ζ 
ΔΓΥΤΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 
ΓΗΝΔΗ ΑΠΟ ΣΟΜΖ 2,2 MM 
Ζ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ.  

Σεκ 1000 38,9 38900 13 5057 43.957,00 

43 

ΒΔΛΟΝΔ ΠΛΤΔΧ 
ΓΑΚΡΤΗΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ:ΒΔΛΟΝΔ 
ΠΛΤΔΧ ΓΑΚΡΤΨΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ 26 G ΚΤΡΣΖ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ, ΜΔ ΟΛΗΚΟ 
ΜΖΚΟ ΒΔΛΟΝΖ 31 MM. 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ 
ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΑΚΡΤΨΚΖ 

Σεκ 20 6 120 24 28,8 148,80 
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ΟΓΟΤ.  

44 

ΒΔΛΟΝΔ ΣΤΠΟΤ 
POLISHER ΒΔΛΟΝΔ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ 
ΣΤΠΟΤ POLISHER ΜΔ 
ΑΚΡΟ ΗΛΗΚΟΝΖ 27 G, 
ΚΤΡΣΔ ΜΗΑ ΥΡΖΖ, 
ΜΔ ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ 
ΒΔΛΟΝΖ 22 MM. 
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΣΖ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΤ 
ΚΑΣΑΡΑΚΣΖ.  

Σεκ 20 10 200 24 48 248,00 

45 

ΑΜΦΗΥΔΗΡΟ ΤΣΖΜΑ 
ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
ΦΑΚΗΑΗΧΝ ΜΑΕΧΝ 
ΣΗΣΑΝΗΟΤ (BIMANUAL). 
ΣΟ ASPIRATION 
(ΣΤΛΔΟ ΔΓΥΤΖ)   
21G  ΜΔ ΜΗΑ ΘΤΡΑ ΣΖΝ 
ΚΔΦΑΛΖ 0,35-0,4 MM ΚΑΗ 
ΣΟ IRRIGATION 
(ΣΤΛΔΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ) 21-23G  
ΜΔ 0,3- 0,35  MM.. 

Σεκ 8 220 1760 24 422,4 2.182,40 

46 
ΣΡΗΓΧΝΗΚΑ ΠΟΓΓΗΓΗΑ ΜΔ 
ΛΑΒΖ  

Σεκ 2000 2,35 4700 24 1128 5.828,00 

47 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ 
ΣΗΓΑΡΑΚΗΑ 

Σεκ 11980 0,28 3354,4 24 805,056 4.159,45 

48 

ΓΗΑΣΟΛΔΗ ΗΡΗΓΑ 
.AΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΣΖ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 
ΚΑΣΑΡΑΚΣΖ Δ 
ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΚΛΔΗΣΖ 
ΚΟΡΖ 

Σεκ 10 140 1400 24 336 1.736,00 

49 

ΟΜΟΑΞΟΝΗΚΟ ΣΤΛΔΟ 
ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
ΜΔ ΠΔΗΡΧΜΑ ΚΑΗ  TIP 
ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
ΠΟΛΤΜΔΡΟΤ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ. 

Σεκ 100 19,5 1950 24 468 2.418,00 

50 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ 
ΣΤΠΟΤ ΣΗΛΔΣΟ 19G Ζ 
ΚΔΡΑΣΟΚΛΖΡΗΚΔ 
ΛΟΓΥΔ 19G 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ Μ.Υ 

Σεκ 2800 2 5600 24 1344 6.944,00 
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51 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ 
2,75mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ 
SLIT ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ 
ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ 
ΖΜΑΝΖ 2 mm cleear-
cuf. 

Σεκ 2800 4 11200 24 2688 13.888,00 

52 

ΒΔΛΟΝΔ ΥΑΖ 
ΠΡΟΘΗΟΤ ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ 
(ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ) 25G X 
5/8 in ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΖ , 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΟΠΖ 
ΓΔΞΗΑ- ΑΡΗΣΔΡΑ ΚΑΗ 
ΔΓΥΤΖ ΔΠΑΝΧ 

Σεκ 2800 0,8 2240 24 537,6 2.777,60 

53 

ΒΔΛΟΝΔ 
ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 
ΠΛΑΚΔ 27GΑ  
(0,40mmX22mm) 
ΑΠΟΠΛΑΣΗΜΔΝΔ ΣΟΝ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΑΞΟΝΑ, 
ΠΑΝΧ - ΚΑΣΧ ΜΔ 
ΚΑΜΠΤΛΖ, ΥΧΡΗ ΓΧΝΗΑ 

Σεκ 3000 0,8 2400 24 576 2.976,00 

54 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ 
ΑΓΗΑΒΡΟΥΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ 
ΠΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΜΖ 
ΤΦΑΜΑΣΗΝΖ ΤΦΑΝΖ 
ΓΗΑΣΑΔΧΝ 100Υ 120 cm 
ΠΔΡΗΠΟΤ ΜΔ ΑΚΟΤΛΑ 
(ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ) ΚΑΗ 
ΠΑΡΑΘΤΡΟ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ 
ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 
8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ 
ΓΗΑΣΑΔΧΝ 7 cm -8 cm X 
9 cm-10 cm.H ΑΚΟΤΛΑ 
ΝΑ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖΝ 
ΓΗΑΣΑΖ 120 cm 

Σεκ 3000 1 3000 24 720 3.720,00 

55 

 TAPERED MICROTIP 
0.9MM- ABS 30K 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI, 

Σεκ 1200 12 14400 24 3456 17.856,00 

56 
ΛΗΒ ΜΧΒ SMALL PARTS 
KIT LEGAS 

Σεκ 500 10 5000 24 1200 6.200,00 

57 ΒΔΛΟΝΔ 30Gx 1/2'' Σεκ 1547 0,04 61,88 24 14,8512 76,73 

  ΤΝΟΛΟ             302.227,02 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 
TIMH ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗ
ΜΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

1 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ 2,2mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ 
SLIT  ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ 
ΚΟΠΣΟΤΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 2 mm clear-cuf 

10 5 50 

2 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ 2,4 mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ 
SLIT ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ 
ΚΟΠΣΟΤΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ  2 mm+- 5% κ.ρ. 
απνζηεηξσκΫλα 

10 5,5 55 

3 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT  ΜΔ 
ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 
4,1 mm+-5% κ.ρ. απνζηεηξσκΫλα 

10 11 110 

4 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ ΔΤΘΔΑ Μ.Υ. 15 ΜΟΗΡΧΝ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

100 4 400 

5 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ ΔΤΘΔΑ Μ.Υ. 30 ΜΟΗΡΧΝ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

150 3,4 510 

6 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΤΑΛΟΡΟΤΝΗΚΟ 
ΝΑΣΡΗΟ ΑΠΟ 3%, ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ + - 
5% (DISPERSIVE) Δ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.5 ml 

40 22 880 

7 
ΒΔΛΟΝΑ  23 GA ΜΖΚΟΤ 1 (ΜΗΑ) 
ΗΝΣΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΟΛΒΗΚΖ ΥΡΖΖ 
(ΑΝΑΗΘΖΗΑ) 

2000 1,3 2600 

8 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ CRESCENT 
ΓΧΝΗΧΣΑ ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ  
ΚΟΠΣΟΤΑ ΛΔΠΗΓΑ 
,ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΔ 
ΚΟΠΣΟΤΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 2,3MM 

100 5 500 
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9 

ΛΑΒΗΓΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 
HARMS-ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 10 
cm- ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ )-
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΛΛΖΦΖ ΛΔΗΑ 7 mm 
ΓΗΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0  ΚΤΡΣΔ (ΟΥΗ 
ΓΧΝΗΧΣΔ) 

2 265 530 

10 

ΛΑΒΗΓΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ 
HARMS-ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 10 
cm- ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ )-
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΛΛΖΦΖ ΛΔΗΑ 5 mm 
ΓΗΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 ΔΤΘΔΗΔ ΚΑΗ 
ΚΤΡΣΔ (ΟΥΗ ΓΧΝΗΧΣΔ) 

2 350 700 

11 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ 
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITY ,ΣΤΛΔΟ ΠΛΤΖ 
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ (6εο  ΧΡΑ) 

2 340 680 

12 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ 
ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY, ΣΤΛΔΟ 
ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ (12εο ΧΡΑ 
) 

2 76 152 

13 

 ΛΑΒΗΓΔ ΣΤΠΟΤ Mc Pherson ΜΔ 
ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ ) 
ΓΧΝΗΧΣΔ ΜΖΚΟΤ 10 mm ΜΔΥΡΗ 11 
mm ΜΔ ΛΔΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΛΛΖΦΖ 

3 250 750 

14 
ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ 
(tension ring) 11,12,13 mm 

75 75 5625 

15 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ 
ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY ,ΚΛΔΗΓΗ 

3 76 228 

16 

ΚΑΔΣΑ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY   (PAC, BASIC, 
US INF)  

900 65 58500 

17 

ΡΤΓΥΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY (ASSY, SHIP, 
TIP MINI FL 30K)  ΓΗΑ ΣΟΜΖ 2,2-2,4 
mm 

10 12 120 

18 

ΑΝΑΛΧΗΜΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ (ΛΗΒ 
ΡΟΕ) ASSY, SHIP, KIT 0,9 MM ULTRA 
ΓΗΑ ΣΟΜΖ 2,2-2,4 mm 

10 50 500 

19 
ΒΗΣΡΔΟΣΟΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITY VITRECTOMY PAC  

40 58 2320 

20 

ΑΓΓΗΣΡΟ ΥΑΖ ΠΤΡΖΝΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ (ΣΟΠΔΡ) 
ΜΔ ΜΖΚΟ ΛΔΠΗΓΑ 1,5mm ±1%, 0,9 
mm ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΥΔΗΛΟ, 
ΤΝΟΛΗΚΟΤ  ΜΖΚΟΤ 98mm ΣΤΠΟΤ 
NAGAHARA 

4 170 680 
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21 

ΛΑΒΗΓΑ ΚΑΦΟΤΛΟΡΖΞΖ ΣΗΣΑΝΗΟΤ 
ΣΤΠΟΤ ULTRATA, ΓΧΝΗΧΣΖ ΜΔ 
ΚΑΜΠΤΛΧΣΟΤ ΑΞΟΝΔ. ΣΟ 
ΜΖΚΟ ΣΧΝ ΑΚΡΧΝ ΣΖ ΛΑΒΗΓΑ 
ΝΑ ΔΗΝΑΗ 14.0 mm +-5%.  Ζ ΛΑΒΗΓΑ 
ΝΑ ΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΠΡΟΘΗΟ ΘΑΛΑΜΟ. ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΣΖ ΜΖΚΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΞΤ 103 
mm ΚΑΗ 106 mm  

3 415 1245 

22 
ΛΑΒΗΓΑ ΚΑΦΟΤΛΟΡΖΞΖ 
AΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑ ΣΟΜΖ  ΜΔΥΡΗ 
2,2 mm 

1 355 355 

23 

ΑΓΓΗΣΡΟ ΗΡΗΓΟ (ΓΗΑΣΟΛΔΗ) ΖΜΗ-
ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ   
ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 6 TMX 

2 79 158 

24 

ΒΔΛΟΝΔ ΑΔΡΟ 27 GA  ΓΧΝΗΧΣΔ 
ΜΔ ΜΖΚΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ 
ΑΚΡΟ ΔΧ ΣΖΝ ΓΧΝΗΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 
10mm, ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

2800 0,9 2520 

25 
ΒΔΛΟΝΔ ΟΠΗΘΟΒΟΛΒΗΔ ΣΤΠΟΤ  
ATKINSON (25GA X 1 1/2 in) 

800 1,2 960 

26 
ΒΛΔΦΑΡΟΓΗΑΣΟΛΔΗ  ΣΗΣΑΝΗΟΤ 
ΒΗΓΧΣΟΗ 

5 250 1250 

27 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΗ ΦΑΚΟΗ ΔΠΑΦΖ  100 4,95 495 

28 

ΒΔΛΟΝΔ - ΑΓΚΤΛΔ VECTIS 
ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΤΡΖΝΑ SNELLEN 
STERISEAL  25G IRRIGATING 
VECTIS 0,5mm ΜΔ ΟΠΔ ΔΓΥΤΖ 
ΣΖΝ ΚΟΡΤΦΖ  

40 5,2 208 

29 

  ΣΔΗΡΟ ΡΤΘΜΗΜΔΝΟ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΑΛΑΣΟΤΥΟ 
ΓΗΑΛΤΜΑ ΔΚΠΛΤΖ ΜΔ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 
ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΤΓΑΣΟΔΗΓΟΤ 
ΤΓΡΟΤ, ΗΟΣΟΝΟ.ΜΔ 
ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 300mOsm/kg 
θαη 7.2pH.ε ζθιεξά πιαζηηθά ά 
γπΪιηλε θηΪιε 500ml 

1500 6,5 9750 

30 

ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ 15ml +- 5mlκε βηδσηφ 
θαπΪθη  ΣΔΗΡΟ ΡΤΘΜΗΜΔΝΟ 
ΑΛΑΣΟΤΥΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΜΔ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 
ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΤΓΑΣΟΔΗΓΟΤ 
ΤΓΡΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΓΗΑ 
ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΚΖ ΥΡΖΖ. 

200 2 400 

31 
ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ (ΥΧΡΗ 
ΚΑΛΧΓΗΟ) eye cauteties  

20 20 400 
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32 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΥΡΧΖ ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ, 
ΜΠΛΔ ΥΡΧΜΑΣΟ, ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ ΜΔ ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 
250-350 mOsm/Kg θαη pH 7.5 Δ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΤΡΗΓΓΑ ΜΔ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 0,70- 0,75ΜL 
ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΧΣΗΚΖ 0,05-
0.06% 

900 4,1 3690 

33 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 10MG/ML. 
ΑΠΟ ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ ΕΤΜΧΖ 1 %  ΜΔ 
ΑΠΟΚΛΗΖ 5%  Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 0,55  
ml  θαη Ϊλσ. Σν ΡΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟ 
ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ 
ΑΠΟ 7.0  

25 12 300 

34 

ΔΣ ΓΤΟ ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 
ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ: 1) 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 1% , 2) 
ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΘΔΨΚΖ 
ΥΟΝΓΟΨΣΗΝΖ 4% ΚΑΗ 
ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 3%   

1000 35 35000 

35 

ΤΝΓΤΑΜΟ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 1,5% ΜΔ ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΖ 
ΛΗΓΟΚΑΗΝΖ 1% , ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ 5% 
ΓΗΑ ΔΝΓΟΦζΑΛΜΗΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ   

150 60 9000 

36 

ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΚΑΣΑΛΖΛΟ 
ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI ΠΟΤ ΝΑ 
ΠΔΡΗΔΥΔΗ : ΚΑΝΝΟΤΛΑ ΑΔΡΟ 
ΚΔΚΑΜΔΝΖ 27 GA , ΒΔΛΟΝΑ 
ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 27GA , 
ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ 
ΑΝΑΣΡ.ΚΔΚΑΜ.25GA, 
ΟΦΘ.ΥΔΗΡΟΤΡ.ΠΔΓΗΟ ΔΤΔ PAK ΜΔ 
ΑΚΟ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ 
100X120CM (+ - 10%), SLEEVE 
ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITI, ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 2,75mm ΜΔ 
ΑΝΧ ΚΑΗ ΚΑΣΧ ΚΟΠΣΗΚΑ ΚΑΗ 
ΖΜΑΝΖ ΣΑ 2mm , ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 
ΛΟΓΥΖ 20G,  TAPERED MICROTIP 
0.9MM- ABS 30K ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI, ΜΠΧΛ 
ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΟΤ 250ml, ΠΟΓΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ LARGE ME 
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, 1 ΠΟΓΗΑ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ Υ LARGE ΜΔ 
ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, 2 ΚΑΛΤΜΜΑTA 
ΟΦΘΑΛΜΟΤ , 1 10ΑΓΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ ΓΑΕΔ 

100 37 3700 
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ROUND,MEDIUM, ΤΡΗΓΓΑ 
ΗΝΟΤΛΗΝΖ 1ML, ΤΡΗΓΓΑ 2,5ML, 2 
ΤΡΗΓΓΔ 5ML ΒΗΓΧΣΔ 

37 

ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΚΑΣΑΛΖΛΟ 
ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ME VENTURI 
ΑΝΣΛΗΑ ΠΟΤ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ : 
ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 
ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟΤ 100 Υ 140cm, 2 
ΠΟΓΗΔ ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ 
ΥL ME ΚΟΤΜΠΧΜΑ VELCRO ΚΑΗ ME 
2 ΠΔΣΔΣΔ,  ΓΑΝΣΗΑ Νν 7,5 PF, 
ΓΑΝΣΗΑ Νν 8,0 PF , ΟΦΘ. ΥΔΗΡΟΤΡ. 
ΠΔΓΗO ΜΔ ΑΚΟ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 
ΤΓΡΧΝ 140 X 127CM , ΒΔΛΟΝΑ 
ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 25GA  50x22MM 
PEARCE, ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ 25GA 
50x16MM PEARCE, 1 ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΣΡΗΓΧΝΑΚΗΑ 6 TEMAXIΧΝ , 1 
ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΑΕΔ 12ΠΛΔ 
10Υ10CM 5 ΣΔΜΑΥΗΧΝ, ΤΡΗΓΓΑ 
10ML LSE, ΤΡΗΓΓΑ 5ML LS, ΤΡΗΓΓΑ 
2ML LS, ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 2,75mm , 
ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ ΛΟΓΥΖ 20G, 2 SLEEVE 
ΔΓΥΤΖ ΓΗΑ ΣΟΜΔ ΑΠΟ 2,2 ΜΜ 
ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΣΤΛΔΟ ΤΠΔΡΖΥΧΝ 
28,5kHz 

100 37 3700 

38 
ΓΗΑΒΖΣΖ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ 
ΔΝΓΟΤΑΛΟΔΗΓΗΚΔ ΔΝΔΔΗ 

2 95 190 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 57 από 97 

39 

ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ RULER ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ 
ΑΝΣΟΥΖ ΜΔ ΜΑΡΚΑΡΗΜΔΝΔ 
ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΧΝ 3,5 MM ΚΑΗ ΣΧΝ 4 
MM 

3 95 285 

40 

ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ:ΛΑΒΗΓΑ 
ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ HOSKINS 
0,25 MM NOTCHED. ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΜΖΚΟ ΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 
ΜΔΣΑΞΤ 82 MM ΚΑΗ 86 MM. ΑΠΟ 
ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ 
ΑΝΣΟΥΖ.   

4 150 600 

41 

ΛΑΒΗΓΑ ΔΠΗΠΔΦΤΚΟΣΑ:ΛΑΒΗΓΑ 
ΔΠΗΠΔΦΤΚΟΣΑ ΣΤΠΟΤ KREFELD, ΣΑ 
ΑΚΡΑ ΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 
ΟΓΟΝΣΧΣΑ. Ζ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΥΔΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 
ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ.  

4 200 800 

42 

ΔΣ ΓΤΟ ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΧΝ 
ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 
ΝΑΣΡΗΟΤ 1,4% ΚΑΗ 1,8% ΜΔ 
ΑΠΟΚΛΗΖ 5%, Δ ΤΡΗΓΓΔ ΣΧΝ 
0,55 ΚΑΗ 0,8 ML ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. ΜΔ 
ΜΟΡΗΑΚΟ ΒΑΡΟ 3,5 ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ  
DALTONS (+ - 10% )ΚΑΗ 
ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 305  MOSM/KG 
(+ - 10%). ΗΞΧΓΔ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 
ΣΟΤ 1,4% NAHA (BIO II) 100000 CPS 
(+ - 10%) ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΣΟΤ 
1,8% NAHA 80.000 CPS (+ -10%) PH 
7,7  ΓΗΑ ΣΟ 1,4 % (+ - 10%) NAHA ΚΑΗ 
PH 6,8 ΓΗΑ ΣΟ  1,8%  (+ - 10%) NAHA 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. Ζ ΔΓΥΤΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ 
ΓΗΝΔΗ ΑΠΟ ΣΟΜΖ 2,2 MM Ζ 
ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ.  

1000 38,9 38900 

43 

ΒΔΛΟΝΔ ΠΛΤΔΧ ΓΑΚΡΤΗΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ:ΒΔΛΟΝΔ ΠΛΤΔΧ 
ΓΑΚΡΤΨΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 26 G ΚΤΡΣΖ 
ΜΗΑ ΥΡΖΖ, ΜΔ ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ 
ΒΔΛΟΝΖ 31 MM. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ 
ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΑΚΡΤΨΚΖ ΟΓΟΤ.  

20 6 120 

44 

ΒΔΛΟΝΔ ΣΤΠΟΤ POLISHER 
ΒΔΛΟΝΔ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ 
ΣΤΠΟΤ POLISHER ΜΔ ΑΚΡΟ 
ΗΛΗΚΟΝΖ 27 G, ΚΤΡΣΔ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ, ΜΔ ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ 
ΒΔΛΟΝΖ 22 MM. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΣΖ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΑΚΣΖ.  

20 10 200 
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45 

ΑΜΦΗΥΔΗΡΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΤΖ 
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΦΑΚΗΑΗΧΝ ΜΑΕΧΝ 
ΣΗΣΑΝΗΟΤ (BIMANUAL). ΣΟ 
ASPIRATION (ΣΤΛΔΟ ΔΓΥΤΖ)   
21G  ΜΔ ΜΗΑ ΘΤΡΑ ΣΖΝ ΚΔΦΑΛΖ 
0,35-0,4 MM ΚΑΗ ΣΟ IRRIGATION 
(ΣΤΛΔΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ) 21-23G  
ΜΔ 0,3- 0,35  MM.. 

8 220 1760 

46 ΣΡΗΓΧΝΗΚΑ ΠΟΓΓΗΓΗΑ ΜΔ ΛΑΒΖ  2000 2,35 4700 

47 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ ΣΗΓΑΡΑΚΗΑ 11980 0,28 3354,4 

48 
ΓΗΑΣΟΛΔΗ ΗΡΗΓΑ. AΠΑΡΑΗΣΖΣΑ 
ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΑΚΣΖ Δ 
ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΚΛΔΗΣΖ ΚΟΡΖ. 

10 140 1400 

49 

ΟΜΟΑΞΟΝΗΚΟ ΣΤΛΔΟ ΠΛΤΖ 
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΜΔ ΠΔΗΡΧΜΑ ΚΑΗ  
TIP ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 
ΠΟΛΤΜΔΡΟΤ ΜΗΑ ΥΡΖΖ. 

100 19,5 1950 

50 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ 
ΣΤΠΟΤ ΣΗΛΔΣΟ 19G Ζ 
ΚΔΡΑΣΟΚΛΖΡΗΚΔ ΛΟΓΥΔ 19G 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ Μ.Υ 

2800 2 5600 

51 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ 2,75mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ 
SLIT ΜΔ ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ 
ΚΟΠΣΟΤΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ 
ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 2 mm cleear-cuf. 

2800 4 11200 

52 

ΒΔΛΟΝΔ ΥΑΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ (ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ) 25G 
X 5/8 in ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΖ , ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΚΟΠΖ ΓΔΞΗΑ- ΑΡΗΣΔΡΑ ΚΑΗ 
ΔΓΥΤΖ ΔΠΑΝΧ 

2800 0,8 2240 

53 

ΒΔΛΟΝΔ ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 
ΠΛΑΚΔ 27GΑ  (0,40mmX22mm) 
ΑΠΟΠΛΑΣΗΜΔΝΔ ΣΟΝ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΝΧ - ΚΑΣΧ 
ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΖ, ΥΧΡΗ ΓΧΝΗΑ 

3000 0,8 2400 

54 

ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ 
ΠΔΓΗΑ ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΜΖ ΤΦΑΜΑΣΗΝΖ 
ΤΦΑΝΖ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 100Υ 120 cm 
ΠΔΡΗΠΟΤ ΜΔ ΑΚΟΤΛΑ (ΤΛΛΟΓΖ 
ΤΓΡΧΝ) ΚΑΗ ΠΑΡΑΘΤΡΟ 
ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ 
ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 
7 cm -8 cm X 9 cm-10 cm. H ΑΚΟΤΛΑ 
ΝΑ ΒΡΗΚΔΣΑΗ ΣΖΝ ΓΗΑΣΑΖ 120 
cm 

3000 1 3000 
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55 
 TAPERED MICROTIP 0.9MM- ABS 
30K ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
INFINITI 

1200 12 14400 

56 ΛΗΒ ΜΧΒ SMALL PARTS KIT LEGAS 500 10 5000 

57 ΒΔΛΟΝΔ 30Gx 1/2'' 1547 0,04 61,88 

  

                                                                                                                                                                                                           
ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ ΦΠΑ 

247.182,28 € 

                  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ (13% & 24%) 302.227,02 € 

 

 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ IΗ ------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ–ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ (ΔΔΔΠ) 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 
Γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνέεο Ϋρεη δεκνζηεπηεέ πξνθάξπμε 
δηαγσληζκνχ ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, νη πιεξνθνξέεο 
πνπ απαηηνχληαη ζην κΫξνο Η αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ ε ειεθηξνληθά ππεξεζέα ΔΔΔΠ γηα ηε ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔΠ. 
Παξαηέζεηαη ε ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα 
ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο: 
Αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο 
19-097636-001 
Αξηζκφο αλαθνίλσζεο ζηελ ΔΔ: 
2019/S 042-094876 
URL ηεο ΔΔ 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:094876-2019:TEXT:EL:HTML 
Δζληθή επίζεκε εθεκεξίδα 
- 
ΔΪλ δελ Ϋρεη δεκνζηεπζεέ πξνθάξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα 
ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά αλ δελ ππΪξρεη ππνρξΫσζε δεκνζέεπζεο εθεέ, ε 
αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξέεο 
κε ηηο νπνέεο ζα εέλαη δπλαηά ε αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπά ζε δεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν) 
Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 
Δπίζεκε νλνκαζία: 
3ε Τγεηνλνκηθά ΠεξηθΫξεηα Μαθεδνλέαο - Γεληθφ Ννζνθνκεέν Θεζζαινλέθεο «Γ. 
ΓελλεκαηΪο - Ο Άγηνο Γεκάηξηνο» 
Υψξα: 
ΔιιΪδα 
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 
Δίδνο δηαδηθαζίαο 
 

Αλνηθηά δηαδηθαζέα 
Σίηινο: 
Πξνκάζεηα «νθζαικνινγηθνχ εμνπιηζκνχ». 
χληνκε πεξηγξαθή: 
Γηεζλάο, αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο, γηα ηελ πξνκάζεηα 
«νθζαικνινγηθνχ εμνπιηζκνχ». 
Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη): 
001/2019 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
Δπσλπκία: 
- 
Οδφο θαη αξηζκφο: 
- 
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Σαρ. θσδ.: 
- 
Πφιε: 
- 
Υψξα: 
--- 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 
- 
Ζι. ηαρ/κείν: 
- 
Σειέθσλν: 
- 
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 
- 
Αξηζ. ΦΠΑ, εθφζνλ ππάξρεη: 
- 
Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκφο ΦΠΑ, λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 
- 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» 
ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 
πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
- 
Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 
αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 
- 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα 
Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε 
ην κέξνο V, θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 
ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 
α) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 
πεξίπησζε: 
- 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 
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ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 
- 
γ) Να αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή 
ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν: 
- 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο, κέζσ πξφζβαζεο ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο δηαηίζεηαη απηή 
δσξεάλ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 
- 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Μεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔΠ απφ ηνπο άιινπο 
εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
α) Να αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ φκηιν 
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
- 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 
θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: 
- 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: 
- 
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο νπνίεο 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά: 
- 
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
#1 
• Καηά πεξίπησζε, λα αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή 
ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο: 
Όλνκα 
- 
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Δπψλπκν 
- 
Ζκεξνκελία γέλλεζεο 
- 
Σφπνο γέλλεζεο 
- 
Οδφο θαη αξηζκφο: 
- 
Σαρ. θσδ.: 
- 
Πφιε: 
- 
Υψξα: 
--- 
Ζι. ηαρ/κείν: 
- 
Σειέθσλν: 
- 
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 
- 
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 
- 
Γ: Πιεξνξνθίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

• Παξαθαιείζηε λα ππνβάιεηε ρσξηζηφ έληππν ΔΔΔΠ, κε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο, 
θαζψο θαη ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο, δεφλησο 
ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 
εκεηψζεηε φηη απηφ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη θάζε ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηερληθφ θνξέα, είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 
θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή 
ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θαιέζεη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ή ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο 
νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζηε λα ζπκπεξηιάβεηε 
ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε κία απφ ηηο ζρεηηθέο 
νληφηεηεο. 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
• (Σν ηκήκα ζπκπιεξψλεηαη κφλν αλ νη πιεξνξνθίεο απηέο δεηνχληαη ξεηψο 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα). 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ: 
- 
• Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο 
πιεξνθνξίεο επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Η, λα 
παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα Α θαη 
Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο III γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 
θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 
αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία 
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 
Όπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 
24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ 
L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Γηαθζνξά 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα δηαθζνξά κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 65 από 97 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 
ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1 θαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα 
ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 
ζ. 54). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο 
νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ηνπ αλαζέηνληα θνξέα) ή 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Απάηε 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα απάηε κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48). 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο 
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Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 
ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα 
κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 
1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν 
ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη 
εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 
πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 
1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ.15). 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
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Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 
Τπάξρεη ηειεζίδηθε απφθαζε εηο βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 
κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη; Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1). 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 
αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
Καηαβνιή θφξσλ 
Παξέβε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο 
κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε 
ρψξα εγθαηάζηαζεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 
--- 
Δλερφκελν πνζφ 
- 
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--- 
Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή 
ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 
- 
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 
απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
- 
Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
Παξαβίαζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 
--- 
Δλερφκελν πνζφ 
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- 
--- 
Ζ παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε άιια κέζα εθηφο απφ δηθαζηηθή 
ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ ε παξάβαζε ππνρξεψζεσλ έρεη απνδεηρζεί κε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε, ε ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Να αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 
- 
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 
απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
- 
Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
- 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπο; 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 
αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 
Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ζηνλ 
ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα 
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ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα 
ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο πξνκήζεηαο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα 
ηεο πξνκήζεηαο ή ζην άξζξν 18 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Πηψρεπζε 
Έρεη θεξχμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πηψρεπζε; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 
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❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 
εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Αθεξεγγπφηεηα 
Απνηειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αληηθείκελν δηαδηθαζίαο αθεξεγγπφηεηαο ή 
παχζεο δξαζηεξηνηήησλ; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 
εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Γηαθαλνληζκφο κε ηνπο πηζησηέο 
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαθαλνληζκφ κε πηζησηέο; 
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Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 
εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Καηάζηαζε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο 
θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 
εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
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- 
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 
Δίλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ δηθαζηήξην; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 
εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 
εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
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- 
Δθδφηεο 
- 
πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε 
ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 
Καηά 
πεξίπησζε, βιέπε νξηζκνχο ζην εζληθφ δίθαην, ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
Δίλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελήκεξνο γηα ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, 
φπσο 
νξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
πξνκήζεηαο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο 
Έρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή ζπλδεφκελε κε απηφλ επηρείξεζε, παξάζρεη 
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ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηελ ζπκβαιιφκελε νληφηεηα ή έρεη θαη’ 
άιινλ ηξφπν εκπιαθεί ζηελ θαηάξηηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Πξφσξε ιήμε, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 
Έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνπζα αξρή ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Έρεηε ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεηε ηελ αμηνπηζηία ζαο («απηνθάζαξζε») 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 
- 
Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα παξνρήο ησλ 
απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 
ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο: 
α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα δηθαηνινγεηηθά, θαη 
δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Α: Καηαιιειφηεηα 
ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 
Δγγξαθή ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν 
Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
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κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 
2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα 
νθείινπλ 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα 
απηφ. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Δγγξαθή ζην εκπνξηθφ κεηξψν 
Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζηα εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ 
ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή επάξθεηα 
ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 3 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 
Γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
Ο γεληθφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ησλ 
εγγξάθσλ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ΔΔΔΠ είλαη ν εμήο: 
Πνζφ 
- 
--- 
Ζκεξνκελία έλαξμεο 
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- 
Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
Πνζφ 
- 
--- 
Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 
Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
Πνζφ 
- 
--- 
Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 
Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
Πνζφ 
- 
--- 
Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 
Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
Πνζφ 
- 
--- 
Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 
Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: επηδφζεηο παξάδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηχπνπ 
Μφλν γηα ηηο ζπκβάζεηο δεκφζησλ πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 
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παξαδφζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα 
δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη 
ηα ηξία 
έηε. 
Πεξηγξαθή 
- 
Πνζφ 
- 
--- 
Ζκεξνκελία έλαξμεο 
- 
Ζκεξνκελία ιήμεο 
- 
Απνδέθηεο 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 
ην άξζξν 62 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο 
Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ηα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο: 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 
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URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 
Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά 
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 
Ζ απάληεζή ζαο 

❍ Ναη 

❍ Όρη 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
- 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα ηηο αξρέο απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ; 
❍ Ναη 

❍ Όρη 

URL 
- 
Κσδηθφο 
- 
Δθδφηεο 
- 

Λήμε 
Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 
ζηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε 
ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο 
θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο 
κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 
α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη]. Όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα ππάξρεη 
αλάινγε ζπγθαηάζεζε πξφζβαζεο ή 
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 
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2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ 
θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δίδεη επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, πξνθεηκέλνπ 
λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί ζην κέξνο ΗΗΗ θαη ην κέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ 
Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η. 
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 
Ζκεξνκελία 
- 
Σφπνο 
- 
Τπνγξαθή 
__ 

 

 

 

 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ IΗΗ------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV –Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο 

 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΘΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ     ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α 

  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

ΑΠΑΗΣΖΖ 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Δ ΣΔΥΝΗΚΑ 

ΦΤΛΛΑΓΗΑ 

   

 1 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΤ 2,2mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT  ΜΔ 
ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 2 mm 
clear-cuf 

ΝΑΗ   

 

2 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 

ΘΑΛΑΜΟΤ 2,4 mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT ΜΔ 

ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ  2 mm+- 

5% κ.ρ. απνζηεηξσκΫλα 

ΝΑΗ   

 

 3 

 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 

ΘΑΛΑΜΟΤ ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT  ΜΔ 

ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 4,1 

mm+-5% κ.ρ. απνζηεηξσκΫλα 

ΝΑΗ   

 

4 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 

ΘΑΛΑΜΟΤ ΔΤΘΔΑ Μ.Υ. 15 ΜΟΗΡΧΝ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΝΑΗ   

 

 5 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 

ΘΑΛΑΜΟΤ ΔΤΘΔΑ Μ.Υ. 30 ΜΟΗΡΧΝ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΝΑΗ   

 

6 

 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΜΔ ΤΑΛΟΡΟΤΝΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ 

ΑΠΟ 3%, ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ + - 5% (DISPERSIVE) 

Δ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 1.5 ml 

ΝΑΗ   

 

7 

ΒΔΛΟΝΑ  23 GA ΜΖΚΟΤ 1 (ΜΗΑ) ΗΝΣΑ 

ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΟΛΒΗΚΖ ΥΡΖΖ (ΑΝΑΗΘΖΗΑ) 

ΝΑΗ   

 ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ CRESCENT ΓΧΝΗΧΣΑ ΜΔ 

ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ  ΚΟΠΣΟΤΑ ΛΔΠΗΓΑ 

ΝΑΗ   
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8 ,ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΔ ΚΟΠΣΟΤΑ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 2,3MM 

 

9 

ΛΑΒΗΓΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ HARMS-ΟΛΗΚΟ 

ΜΖΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 10 cm- ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ 

(ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ )-ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΛΛΖΦΖ ΛΔΗΑ 7 

mm ΓΗΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0  ΚΤΡΣΔ (ΟΥΗ 

ΓΧΝΗΧΣΔ) 

ΝΑΗ   

 

 

10 

ΛΑΒΗΓΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ HARMS-ΟΛΗΚΟ 

ΜΖΚΟ ΛΑΒΗΓΑ 10 cm- ΚΔΛΖ ΔΠΗΠΔΓΑ 

(ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ )-ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΛΛΖΦΖ ΛΔΗΑ 5 

mm ΓΗΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 ΔΤΘΔΗΔ ΚΑΗ 

ΚΤΡΣΔ (ΟΥΗ ΓΧΝΗΧΣΔ) 

ΝΑΗ   

 

 

11 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΤΜΒΑΣΟ 

ΜΔ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY ,ΣΤΛΔΟ 

ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ (6εο  ΧΡΑ) 

ΝΑΗ   

 

12 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY, ΣΤΛΔΟ ΠΛΤΖ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ (12εο ΧΡΑ ) 

ΝΑΗ   

 

13 

 

 

 

 ΛΑΒΗΓΔ ΣΤΠΟΤ Mc Pherson ΜΔ ΚΔΛΖ 

ΔΠΗΠΔΓΑ (ΟΥΗ ΚΤΡΣΑ) ΓΧΝΗΧΣΔ ΜΖΚΟΤ 10 

mm ΜΔΥΡΗ 11 mm ΜΔ ΛΔΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΤΛΛΖΦΖ 

ΝΑΗ   

 

14 

ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ (tension 

ring) 11,12,13 mm 

ΝΑΗ   

 

15 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY ,ΚΛΔΗΓΗ 

ΝΑΗ   

 

16 

ΚΑΔΣΑ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

INFINITY   (PAC, BASIC, US INF)  

ΝΑΗ   

 

17 

 

 

ΡΤΓΥΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

INFINITY (ASSY, SHIP, TIP MINI FL 30K)  ΓΗΑ 

ΣΟΜΖ 2,2-2,4 mm 

ΝΑΗ   
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18 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΧΗΜΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ (ΛΗΒ ΡΟΕ) 

ASSY, SHIP, KIT 0,9 MM ULTRA ΓΗΑ ΣΟΜΖ 2,2-

2,4 mm 

ΝΑΗ   

 

19 

ΒΗΣΡΔΟΣΟΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITY 

VITRECTOMY PAC  

ΝΑΗ   

20 ΑΓΓΗΣΡΟ ΥΑΖ ΠΤΡΖΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΥΡΖΔΧΝ (ΣΟΠΔΡ) ΜΔ ΜΖΚΟ ΛΔΠΗΓΑ 

1,5mm ±1%, 0,9 mm ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΥΔΗΛΟ, 

ΤΝΟΛΗΚΟΤ  ΜΖΚΟΤ 98mm ΣΤΠΟΤ 

NAGAHARA 

ΝΑΗ   

21 ΛΑΒΗΓΑ ΚΑΦΟΤΛΟΡΖΞΖ ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΣΤΠΟΤ 

ULTRATA, ΓΧΝΗΧΣΖ ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΧΣΟΤ 

ΑΞΟΝΔ. ΣΟ ΜΖΚΟ ΣΧΝ ΑΚΡΧΝ ΣΖ 

ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 14.0 mm +-5%.  Ζ ΛΑΒΗΓΑ 

ΝΑ ΔΜΠΟΓΗΕΔΗ ΣΖ ΓΗΑΡΡΟΖ 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΘΗΟ 

ΘΑΛΑΜΟ. ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΣΖ ΜΖΚΟ ΝΑ 

ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΞΤ 103 mm ΚΑΗ 106 mm  

ΝΑΗ   

22 ΛΑΒΗΓΑ ΚΑΦΟΤΛΟΡΖΞΖ AΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ 

ΓΗΑ ΣΟΜΖ  ΜΔΥΡΗ 2,2 mm 

ΝΑΗ   

23 ΑΓΓΗΣΡΟ ΗΡΗΓΟ (ΓΗΑΣΟΛΔΗ) ΖΜΗ-

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ   ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΧΝ 6 

TMX 

ΝΑΗ   

24 ΒΔΛΟΝΔ ΑΔΡΟ 27 GA  ΓΧΝΗΧΣΔ ΜΔ 

ΜΖΚΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΚΡΟ ΔΧ ΣΖΝ 

ΓΧΝΗΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 10mm, ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΥΡΖΔΧΝ 

ΝΑΗ   

25 ΒΔΛΟΝΔ ΟΠΗΘΟΒΟΛΒΗΔ ΣΤΠΟΤ  

ATKINSON (25GA X 1 1/2 in) 

ΝΑΗ   

26 ΒΛΔΦΑΡΟΓΗΑΣΟΛΔΗ  ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΒΗΓΧΣΟΗ ΝΑΗ   

27 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΗ ΦΑΚΟΗ ΔΠΑΦΖ  ΝΑΗ   

28 ΒΔΛΟΝΔ - ΑΓΚΤΛΔ VECTIS ΑΦΑΗΡΔΖ 

ΠΤΡΖΝΑ SNELLEN STERISEAL  25G 

IRRIGATING VECTIS 0,5mm ΜΔ ΟΠΔ 

ΔΓΥΤΖ ΣΖΝ ΚΟΡΤΦΖ  

ΝΑΗ   
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29   ΣΔΗΡΟ ΡΤΘΜΗΜΔΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ 

ΑΛΑΣΟΤΥΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΔΚΠΛΤΖ ΜΔ 

ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΤΓΑΣΟΔΗΓΟΤ 

ΤΓΡΟΤ, ΗΟΣΟΝΟ.ΜΔ ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 

300mOsm/kg θαη 7.2pH.ε ζθιεξά πιαζηηθά ά 

γπΪιηλε θηΪιε 500ml 

ΝΑΗ   

30 ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ 15ml +- 5mlκε βηδσηφ θαπΪθη  

ΣΔΗΡΟ ΡΤΘΜΗΜΔΝΟ ΑΛΑΣΟΤΥΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 

ΜΔ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ 

ΤΓΑΣΟΔΗΓΟΤ ΤΓΡΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΓΗΑ 

ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΚΖ ΥΡΖΖ. 

ΝΑΗ   

31 ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ (ΥΧΡΗ ΚΑΛΧΓΗΟ) 

eye cauteties  

ΝΑΗ   

32 ΓΗΑΛΤΜΑ ΥΡΧΖ ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ, ΜΠΛΔ 

ΥΡΧΜΑΣΟ, ΠΡΟΘΗΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΜΔ 

ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 250-350 mOsm/Kg θαη 

pH 7.5 Δ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΤΡΗΓΓΑ ΜΔ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 0,70- 0,75ΜL ΚΑΗ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΧΣΗΚΖ 0,05-0.06% 

ΝΑΗ   

33 ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 

ΝΑΣΡΗΟΤ 10MG/ML. ΑΠΟ ΒΑΚΣΖΡΗΑΚΖ 

ΕΤΜΧΖ 1 %  ΜΔ ΑΠΟΚΛΗΖ 5%  Δ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 0,55  ml  θαη Ϊλσ. Σν ΡΖ ΝΑ 

ΔΗΝΑΗ ΠΡΟ ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ 

ΑΠΟ 7.0  

ΝΑΗ   

34 ΔΣ ΓΤΟ ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΟ ΑΠΟ: 1) ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ 

ΤΛΗΚΟ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 1% , 2) 

ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΘΔΨΚΖ 

ΥΟΝΓΟΨΣΗΝΖ 4% ΚΑΗ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ 

ΝΑΣΡΗΟΤ 3%   

ΝΑΗ   

35 ΤΝΓΤΑΜΟ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 

1,5% ΜΔ ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΖ ΛΗΓΟΚΑΗΝΖ 1% , ΜΔ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 5% ΓΗΑ ΔΝΓΟΦζΑΛΜΗΑ 

ΑΝΑΗΘΖΗΑ   

ΝΑΗ   

36 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΚΑΣΑΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI ΠΟΤ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ : 

ΚΑΝΝΟΤΛΑ ΑΔΡΟ ΚΔΚΑΜΔΝΖ 27 GA , 

ΒΔΛΟΝΑ ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 27GA , 

ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ ΑΝΑΣΡ.ΚΔΚΑΜ.25GA, 

ΟΦΘ.ΥΔΗΡΟΤΡ.ΠΔΓΗΟ ΔΤΔ PAK ΜΔ ΑΚΟ 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ 100X120CM (+ - 10%), 

ΝΑΗ   
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SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

INFINITI, ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 2,75mm ΜΔ ΑΝΧ ΚΑΗ 

ΚΑΣΧ ΚΟΠΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ ΣΑ 2mm , 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ ΛΟΓΥΖ 20G,  TAPERED 

MICROTIP 0.9MM- ABS 30K ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ 

ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI, ΜΠΧΛ ΤΛΛΟΓΖ 

ΤΓΡΟΤ 250ml, ΠΟΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ LARGE 

ME ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, 1 ΠΟΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ 

Υ LARGE ΜΔ ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ, 2 

ΚΑΛΤΜΜΑTA ΟΦΘΑΛΜΟΤ , 1 10ΑΓΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ ΓΑΕΔ ROUND,MEDIUM, 

ΤΡΗΓΓΑ ΗΝΟΤΛΗΝΖ 1ML, ΤΡΗΓΓΑ 2,5ML, 2 

ΤΡΗΓΓΔ 5ML ΒΗΓΧΣΔ 

37 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΚΑΣΑΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ ME VENTURI ΑΝΣΛΗΑ ΠΟΤ ΝΑ 

ΠΔΡΗΔΥΔΗ : ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΚΑΛΤΜΜΑ 

ΣΡΑΠΔΕΗΓΗΟΤ 100 Υ 140cm, 2 ΠΟΓΗΔ 

ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ ΥL ME 

ΚΟΤΜΠΧΜΑ VELCRO ΚΑΗ ME 2 ΠΔΣΔΣΔ,  

ΓΑΝΣΗΑ Νν 7,5 PF, ΓΑΝΣΗΑ Νν 8,0 PF , ΟΦΘ. 

ΥΔΗΡΟΤΡ. ΠΔΓΗO ΜΔ ΑΚΟ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

ΤΓΡΧΝ 140 X 127CM , ΒΔΛΟΝΑ 

ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 25GA 50x22MM PEARCE, 

ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ 25GA 50x16MM PEARCE, 1 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΡΗΓΧΝΑΚΗΑ 6 TEMAXIΧΝ , 1 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΑΕΔ 12ΠΛΔ 10Υ10CM 5 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ, ΤΡΗΓΓΑ 10ML LSE, ΤΡΗΓΓΑ 5ML 

LS, ΤΡΗΓΓΑ 2ML LS, ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ 2,75mm , 

ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΟ ΛΟΓΥΖ 20G, 2 SLEEVE ΔΓΥΤΖ 

ΓΗΑ ΣΟΜΔ ΑΠΟ 2,2 ΜΜ ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ 

ΣΤΛΔΟ ΤΠΔΡΖΥΧΝ 28,5kHz 

ΝΑΗ   

38 ΓΗΑΒΖΣΖ ΗΓΑΝΗΚΟ ΓΗΑ ΔΝΓΟΤΑΛΟΔΗΓΗΚΔ 

ΔΝΔΔΗ 

ΝΑΗ   

39 ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ RULER ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ ΜΔ 

ΜΑΡΚΑΡΗΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΧΝ 3,5 MM 

ΚΑΗ ΣΧΝ 4 MM 

ΝΑΗ   

40 

 

 

 

 

ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ:ΛΑΒΗΓΑ 

ΚΔΡΑΣΟΔΗΓΟΤ ΣΤΠΟΤ HOSKINS 0,25 MM 

NOTCHED. ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΣΖ 

ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΞΤ 82 MM ΚΑΗ 86 

MM. ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ 

ΑΝΣΟΥΖ.   

ΝΑΗ   
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41 ΛΑΒΗΓΑ ΔΠΗΠΔΦΤΚΟΣΑ:ΛΑΒΗΓΑ 

ΔΠΗΠΔΦΤΚΟΣΑ ΣΤΠΟΤ KREFELD, ΣΑ ΑΚΡΑ 

ΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΟΓΟΝΣΧΣΑ. Ζ 

ΛΑΒΗΓΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔΗ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ ΑΝΣΟΥΖ.  

ΝΑΗ   

42 ΔΣ ΓΤΟ ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ 

ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 1,4% ΚΑΗ 1,8% ΜΔ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 5%, Δ ΤΡΗΓΓΔ ΣΧΝ 0,55 ΚΑΗ 0,8 

ML ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. ΜΔ ΜΟΡΗΑΚΟ ΒΑΡΟ 3,5 

ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΑ  DALTONS (+ - 10% )ΚΑΗ 

ΧΜΧΜΟΡΗΑΚΟΣΖΣΑ 305  MOSM/KG (+ - 

10%). ΗΞΧΓΔ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΣΟΤ 1,4% 

NAHA (BIO II) 100000 CPS (+ - 10%) ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΣΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ΣΟΤ 1,8% NAHA 80.000 CPS (+ -

10%) PH 7,7  ΓΗΑ ΣΟ 1,4 % (+ - 10%) NAHA ΚΑΗ 

PH 6,8 ΓΗΑ ΣΟ  1,8%  (+ - 10%) NAHA 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΑ. Ζ ΔΓΥΤΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ 

ΑΠΟ ΣΟΜΖ 2,2 MM Ζ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ.  

ΝΑΗ   

43 

 

ΒΔΛΟΝΔ ΠΛΤΔΧ ΓΑΚΡΤΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ:ΒΔΛΟΝΔ ΠΛΤΔΧ ΓΑΚΡΤΨΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 26 G ΚΤΡΣΖ ΜΗΑ ΥΡΖΖ, ΜΔ 

ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΒΔΛΟΝΖ 31 MM. 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΓΑΚΡΤΨΚΖ 

ΟΓΟΤ.  

ΝΑΗ   

44 ΒΔΛΟΝΔ ΣΤΠΟΤ POLISHER ΒΔΛΟΝΔ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΔ ΣΤΠΟΤ POLISHER ΜΔ 

ΑΚΡΟ ΗΛΗΚΟΝΖ 27 G, ΚΤΡΣΔ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ, ΜΔ ΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΒΔΛΟΝΖ 22 

MM. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΡΑΚΣΖ.  

ΝΑΗ   

45 ΑΜΦΗΥΔΗΡΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΤΖ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΦΑΚΗΑΗΧΝ ΜΑΕΧΝ ΣΗΣΑΝΗΟΤ 

(BIMANUAL). ΣΟ ASPIRATION (ΣΤΛΔΟ 

ΔΓΥΤΖ)   21G  ΜΔ ΜΗΑ ΘΤΡΑ ΣΖΝ 

ΚΔΦΑΛΖ 0,35-0,4 MM ΚΑΗ ΣΟ IRRIGATION 

(ΣΤΛΔΟ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ) 21-23G  ΜΔ 0,3- 

0,35  MM.. 

ΝΑΗ   

46 ΣΡΗΓΧΝΗΚΑ ΠΟΓΓΗΓΗΑ ΜΔ ΛΑΒΖ  ΝΑΗ   

47 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ ΣΗΓΑΡΑΚΗΑ ΝΑΗ   

48 ΓΗΑΣΟΛΔΗ ΗΡΗΓΑ .AΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΣΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΑΚΣΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

ΝΑΗ   
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ΚΛΔΗΣΖ ΚΟΡΖ. 

49 ΟΜΟΑΞΟΝΗΚΟ ΣΤΛΔΟ ΠΛΤΖ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΜΔ ΠΔΗΡΧΜΑ ΚΑΗ  TIP 

ΠΛΤΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΠΟΛΤΜΔΡΟΤ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ. 

ΝΑΗ   

50 Μαραηξέδηα νθζαικνινγηθΪ ηχπνπ ζηηιΫην 19g ά 

θεξαηνζθιεξηθΫο ιφγρεο 19g απνζηεηξσκΫλα κ.ρ 

ΝΑΗ   

51 ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΠΡΟΘΗΟΤ 

ΘΑΛΑΜΟΤ 2,75mm ΓΧΝΗΧΣΑ ΣΤΠΟΤ SLIT ΜΔ 

ΑΝΧΘΔΝ ΚΑΗ ΚΑΣΧΘΔΝ ΚΟΠΣΟΤΑ 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΜΔ ΔΓΚΑΡΗΑ ΖΜΑΝΖ 2 mm 

cleear-cuf. 

ΝΑΗ   

52 ΒΔΛΟΝΔ ΥΑΖ ΠΡΟΘΗΟΤ ΠΔΡΗΦΑΚΗΟΤ 

(ΚΤΣΔΟΣΟΜΟ) 25G X 5/8 in ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΖ , 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΟΠΖ ΓΔΞΗΑ- ΑΡΗΣΔΡΑ ΚΑΗ 

ΔΓΥΤΖ ΔΠΑΝΧ 

ΝΑΗ   

53 ΒΔΛΟΝΔ ΤΓΡΟΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΠΛΑΚΔ 27GΑ  

(0,40mmX22mm) ΑΠΟΠΛΑΣΗΜΔΝΔ ΣΟΝ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΝΧ - ΚΑΣΧ ΜΔ 

ΚΑΜΠΤΛΖ, ΥΧΡΗ ΓΧΝΗΑ 

ΝΑΗ   

54 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΑΓΗΑΒΡΟΥΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ ΠΔΓΗΑ 

ΑΓΗΑΦΑΝΖ ΜΖ ΤΦΑΜΑΣΗΝΖ ΤΦΑΝΖ 

ΓΗΑΣΑΔΧΝ 100Υ 120 cm ΠΔΡΗΠΟΤ ΜΔ 

ΑΚΟΤΛΑ (ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ) ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 8 cm-10cm Ή 

ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΟ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 7 cm -8 

cm X 9 cm-10 cm. H ΑΚΟΤΛΑ ΝΑ ΒΡΗΚΔΣΑΗ 

ΣΖΝ ΓΗΑΣΑΖ 120 cm 

ΝΑΗ   

55 TAPERED MICROTIP 0.9MM- ABS 30K 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ INFINITI 

ΝΑΗ   

56 ΛΗΒ ΜΧΒ SMALL PARTS KIT LEGAS ΝΑΗ   

57 ΒΔΛΟΝΔ 30Gx 1/2'' ΝΑΗ   

 

 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ IV ------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V –Τπφδεηγκα Πίλαθα Αλάιπζεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 

 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Α/Α  
ΔΗΓΟ
Τ  

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  
ΔΗΓΟΤ  
ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

 

 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΣΗ
ΚΟ ΟΗΚΟ  

ΤΚΔΤΑΗΑ   ΚΧΓΗΚΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ – 
REF Number  

GMDN   ΚΧΓΗΚΟ 
ΔΚΑΠΣΤ  

   1        

   2        

   3        

   4        

   5        

   6        

   7        

   8        
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI –Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ   

 

Ολνκαζέα  ΣξΪπεδαο:______________________________________________________   

ΚαηΪζηεκα:______________________________________________   

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________   

Ζκεξνκελέα Έθδνζεο: _____________________________________   

Πξνο: Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΩ.   

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, ππΫξ [ε πεξέπησζε κεκνλσκΫλεο εηαηξεέαο: ηεο Δηαηξεέαο 

…….. ΑΦΜ ……….. νδφο ……. αξηζκφο … ΣΚ………..,]   

[ά ζε πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο: ησλ Δηαηξεηψλ   

α)…….…………..... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………   

β)……………….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………   

γ)………………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………   

κειψλ ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο, αηνκηθΪ γηα θΪζε κηα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα 

θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά 

Κνηλνπξαμέαο,]   

θαη κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ............................., γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ηεο….…………. γηα ηελ πξνκάζεηα………………, ζπλνιηθάο 

αμέαο..................................., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  ................... Γηαθάξπμά ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά 

ζηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο [ε πεξέπησζε κεκνλσκΫλεο 

εηαηξεέαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξεέαο] ά [ζε πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο: ησλ Δηαηξηψλ 

ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο αηνκηθΪ γηα θΪζε κηα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ά 

Κνηλνπξαμέαο]   

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο, ην νπνέν θαη ππνρξενχκαζηε 

λα ζαο θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη 

ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ 

Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ………………(εκεέσζε πξνο ηελ ΣξΪπεδα: ν ρξφλνο 

ηζρχνο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο ηνπιΪρηζηνλ θαηΪ Ϋλα (1) κάλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

ΠξνζθνξΪο).   

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα 

ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο ΔγγπεηηθΫο ΔπηζηνιΫο ηεο ΣξΪπεδαο καο πνπ Ϋρνπλ 

ρνξεγεζεέ ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη απηάο, δελ ππεξβαέλνπλ ην 

φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδα 

καο 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ.       

( ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 90 από 97 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δθδφηεο:                

Ζκεξνκελέα Έθδνζεο:               

Πξνο Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  

Σκάκα Πξνκεζεηψλ Ννζ/κεένπ. νδφο: ΔιΫλεο ΕσγξΪθνπ  , αξηζκφο:  2, Σ.Κ.:  54635, Πφιε:  

Θεζζαινλέθε .  

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ.       γηα επξψ      . 

Πιεξνθνξεζάθακε φηη ε Δηαηξεέα ά ε Έλσζε Δηαηξεηψλ      , 

ΑΦΜ ………… νδφο       , αξηζκφο  , σο 

ΑλΪδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλΪςεη καδέ ζαο ηελ ππ’  αξηζκ.    ζχκβαζε, 

πνπ ζα θαιχπηεη ηελ αλΪζεζε     , ζπλνιηθάο αμέαο   

  θαη φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηά, ε Δηαηξεέα ά Έλσζε ππνρξενχηαη 

λα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πνζνχ έζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο 

Φ.Π.Α.  ηεο πξνκάζεηαο εηδψλ     θαη πνζνχ          . 

  

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ε ΣξΪπεδα     παξΫρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 

ππΫξ ηεο Δηαηξεέαο (ά, ζε πεξέπησζε Έλσζεο, ππΫξ ησλ Δηαηξεηψλ: 1)   , 2)

   , μερσξηζηΪ γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ) θαη 

εγγπΪηαη πξνο εζΪο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιΪθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, λα θαηαβΪιεη ζε ζαο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο, 

αλεμΪξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηάζεηο, αληηξξάζεηο ά ελζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ρσξέο 

Ϋξεπλα ηνπ βΪζηκνπ ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κε απιά δάισζά ζαο φηη ε Δηαηξεέα παξΫβε 

ά παξΫιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδάπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θΪζε πνζφ πνπ ζα νξέδεηε 

ζηε δάισζά ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλΪ ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηά. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ     . 

          αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο, ζα παξακεέλεη ζε πιάξε ηζρχ 

κΫρξη λα επηζηξαθεέ ζ’ εκΪο ε παξνχζα εγγπεηηθά επηζηνιά, καδέ κε Ϋγγξαθε δάισζε ζαο 

φηη καο απαιιΪζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. ΜΫρξη ηφηε, ζα παξακεέλνπκε ππεχζπλνη 

γηα ηελ Ϊκεζε θαηαβνιά ζ’ εζΪο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο 

απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

ιάμεο ηεο. 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ 

ζην Γεκφζην θαη ζηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγηδνκΫλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο παξνχζαο, δελ 

ππεξβαέλεη ην φξην εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

ΣξΪπεδΪ καο.  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγπεηηθάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

 

 

---------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ VI ------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII –ρέδην χκβαζεο 

 

 Τ Μ Β Α  Ζ  

 

ηε Θεζζαινλέθε, ζάκεξα ηηο……………….. Ϋηνπο 2019, νη παξαθΪησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

Αθελφο 
Σν Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» πνπ εδξεχεη  ζηε Θεζζαινλέθε κε 
δηεχζπλζε Δζληθάο Ακχλεο 41 ΣΚ 54635 θαη ηεο Οξγαληθάο κνλΪδαο «Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ» κε δηεχζπλζε ΔιΫλεο ΕσγξΪθνπ 2, Σ.Κ.546 34, ΑΦΜ:999476217λφκηκα 
εθπξνζσπνχκελν απφ ηε Γηνηθάηξηα θ. ΜειπνκΫλε Σζνχγθα, θαη ην νπνέν ζην εμάο ζα 
αλαθΫξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «Α΄ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ» 
 
Καη αθεηέξνπ 

ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο …………………………………… ΣΚ …………., ηει. 

…………………, ΑΦΜ …………………, Γ.Ο.Τ. ……………………………….   εηαηξέα κε ηελ 

επσλπκέα ……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπεέηαη   λφκηκα   απφ ηνλ θ. 

……………………………θαη ζην εμάο, ρΪξηλ ζπληνκέαο ζα θαιεέηαη " Β΄ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ". 

 

Έρνληαο ππφςε: 

Α) Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. …………. δηαθάξπμε. 

Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξΪ ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθά απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ 

αλαθεξχρζεθε Πξνκεζεπηάο, γηα ηα αλαγξαθφκελα ζην Ϊξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,  

 
 

πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία  απνδεθηά  ηα παξαθάησ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα «Οθζαικνινγηθνχ εμνπιηζκνχ».  

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κε ηελ παξαπΪλσ ηδηφηεηΪ ηνπ, αλαζΫηεη ζηελ αλσηΫξσ 

εηαηξέα ηελ πξνκάζεηα νθζαικνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο απηφο πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ 

ζηνπο παξαθΪησ πέλαθεο [αθνινπζεέ: α) πέλαθαο πνζνηάησλ θαη ηηκψλ ησλ ππφ πξνκάζεηα 

πιηθψλ β) πέλαθαο αλΪιπζεο ηερληθψλ ζηνηρεέσλ ησλ ππφ πξνκάζεηα πιηθψλ].    

1.2. Σν ππφ πξνκάζεηα πιηθφ ζα βξέζθεηαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά  
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πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κΫξε ηεο 

παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΣΟΠΟ  ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

2.1. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα Ϋλα (1) Ϋηνο, ήηνη απφ ηελ ………. ηνπ έηνπο 2019  έσο  ηελ 

…………… ηνπ   έηνπο   2020  . 

2.2. Σα δεηνχκελα πιηθΪ ζα παξαδέδνληαη ην αξγφηεξν κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ 

δηαβέβαζε ηεο αληέζηνηρεο παξαγγειέαο ηνπ Ννζνθνκεένπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηά. Ζ 

παξΪδνζε ησλ πιηθψλ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθΪ, ζχκθσλα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, 

ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο θαηΪιιεια γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδνληαη, ζα 

γέλεηαη ζηηο απνζάθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ ά ζην Σκάκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκεέν, κε Ϋμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηά.  

2.3. ε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - 

παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη ην αλψηεξν κΫρξη ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, 

θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξΪηαζε γέλεηαη πΪληνηε ππφ 

ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα ηελ επηβνιά ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ (Ϊξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο δνζεέζαο παξΪηαζεο, θαη 

εθφζνλ δελ Ϋρεη παξαδνζεέ ην πιηθφ, θηλεέηαη ε δηαδηθαζέα θάξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηά 

εθπηψηνπ. (Ϊξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016) 

2.4.  Ζ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ ζα δηελεξγεέηαη απφ Δπηηξνπά νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζέα, 

ζπληαζζνκΫλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηάο Ϋρεη δηθαέσκα λα 

παξέζηαηαη ζηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο. Ο Ϋιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ πιηθψλ ζα γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 208 & 209 ηνπ 

Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά, ηα παξαζηαηηθΪ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα 

πιηθΪ θαη, πΪλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο παξαπΪλσ Δπηηξνπάο. ε πεξέπησζε 

εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο ηζρχνπλ ηα πξφζηηκα θαη νη θπξψζεηο ησλ Ϊξζξσλ 203 θαη 

207 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.5.  Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αλαγξΪθεη ζηα δειηέα απνζηνιάο θαη ηα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ παξαηεξεηεξένπ ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΚΤΡΧΔΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

3.1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγΪλνπ, o Πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα 

πνπ απνξξΫεη απ’ απηά, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα ζπκβαηηθΪ 

πιηθΪ,  κΫζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ην ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηΪ απφ 

αέηεζά ηνπ. 
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3.2.  Ο Πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά ηελ αλΪζεζε ά απφ 

ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

3.2.1. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ά παξαδφζεθε ά αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 

Ννζνθνκεένπ. 

3.2.2. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

3.4.  ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλΪζεζε ά ηε 

ζχκβαζε, επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην oπoέo ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρά   εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη 

ζην Ϊξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.5. ε πεξέπησζε παξΪδνζεο πιηθνχ ην νπνέν, παξνπζηΪδεη παξεθθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο φκσο λα επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηΪ ηνπ, εέλαη δπλαηά ε 

παξαιαβά ηνπ, κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ησλ Ϊξζξσλ 208 & 

209  ηνπ Ν.4412/2016.  

3.6.  ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ηα πιηθΪ θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ά αληηθαηαζηαζνχλ 

κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηΪζεζε απηνχ, 

θαη πΪλησο κΫρξη ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ελδερνκΫλσο ρνξεγάζεθε, 

επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πξνκεζεπηά,  ηα πξφζηηκα ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ 

Ν.4412/2016, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεη ην Ϊξζξν απηφ. 

3.7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθΫξσλ επζχλεηαη 

θαη γηα θΪζε δεκέα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηνπ Ννζνθνκεένπ απφ ηελ κε 

εθηΫιεζε ά ηελ θαθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

3.8.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηφηεηαο: ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθΫξσλ ά νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνέ ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηΪδηα πνπ πξνεγάζεθαλ ηεο 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελάξγεζαλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαη φηη 

ζα εμαθνινπζάζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε απηάο.  

 ε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξάηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κΫξνπο ηνπ 

πξνζθΫξνληα κΫρξη ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξάηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβΪλνπλ φια ηα 

κΫιε απηάο, ζε πεξέπησζε θνηλνπξαμέαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

4.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε, ν Πξνκεζεπηάο, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηΫζεζε ηελ ππ’ αξηζ………../…-…-……. εγγπεηηθά 

επηζηνιά ηεο/ηνπ……………………., πνζνχ ………επξψ, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε 

πνζνζηφ πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο Ϋσο ηελ επηζηξνθά ηεο.  ε 
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πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο παξαηεέλεηαη αλΪινγα.  

4.2.Ζ αλσηΫξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεέ ζηνλ Πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη 

ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ.  

4.3. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο φ,ηη αθνξΪ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεέα 

ζΫζε ηεο δηαθάξπμεο θαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

5.1. Ζ πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη κεηΪ απφ θΪζε ηκεκαηηθά νξηζηηθά, πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά παξαιαβά απφ ην Ννζνθνκεέν, κε βΪζε ηε ζπζθεπαζέα, ηελ πεξηγξαθά θαη ηελ 

ηηκά ησλ εηδψλ, φπσο απηΪ πξνζδηνξέδνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ 

πξνζθνξΪ. 

5.2. H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ (€), κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξένπ. 

5.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμάληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκΫλε ηεο 

ππνβνιάο ηνπ ηηκνινγένπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 

5.4. Ζ εμφθιεζε γέλεηαη κε βΪζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα 

πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ζρεηηθφ Ϊξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα 

ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

5.5. Ζ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ δελ κπνξεέ λα γέλεη πξηλ απφ ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

5.6. ε πεξέπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ γέλεη κεηΪ ηελ πην πΪλσ πξνζεζκέα, ην 

Ννζνθνκεέν θαζέζηαηαη ππεξάκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπεέγνληα 

κΫηξα εθαξκνγάο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) 

παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

5.7. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη α) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ 

ηελ απνζηνιά ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη κΫρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 

ηπρφλ δηθαζηηθψλ ά εμψδηθσλ  δηελΫμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ηνπ πξνκεζεπηά , 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζην ζρεηηθφ Ϊξζξν ηνπ Ν. 4412/2016.. Δπέζεο, δελ πξνζκεηξΪηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηΫξεζεο ηεο πιεξσκάο, πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηά (κε Ϋγθαηξε 

ππνβνιά ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

5.8. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  
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α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 
θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο 
ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 
ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο 
ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 (ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζέα θξΪηεζεο ησλ σο 
Ϊλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θΪζε αλαγθαέν ζΫκα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο σο Ϊλσ 
θξΪηεζεο εμαξηΪηαη απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο, 
ΑλΪπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ). 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 
θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Αξράο 
ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

δ) ΚξΪηεζε 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 
3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε 
θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 4% επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ επέ ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα δεηνχκελα  εέδε  βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν θαη 
ζα ππνινγέδεηαη ρσξηζηΪ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΠΫξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ηηο εμάο εηδηθΫο 

ππνρξεψζεηο, σο πξνο φηη αθνξΪ ηε ρξάζε ηνπ ππφ πξνκάζεηα πιηθνχ: 

α) Να κεξηκλΪ γηα ηελ πξνζεθηηθά ρξάζε ηνπ πιηθνχ. 

β) Να πξνθπιΪζζεη ην πιηθφ απφ νπνηαδάπνηε πξφθιεζε δεκηΪο, νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα 

ππαιιάισλ ηνπ Ννζνθνκεένπ ά ηξέησλ πξνζψπσλ ά ζε εμσηεξηθΫο επηδξΪζεηο (πγξαζέα, 

ζθφλε, ππεξβνιηθά δΫζηε θ.ι.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

7.1. Ο Πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ππεχζπλνο γηα ηελ κε Ϋγθαηξε θφξησζε - 

παξΪδνζε ηνπ ππφ πξνκάζεηα πιηθνχ, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. Χο 

αλσηΫξα βέα λνεέηαη θΪζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνέν ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξέπησζε 

δελ κπνξεέ λα απνηξαπεέ Ϋζησ θαη κε ηε ιάςε κΫηξσλ Ϊθξαο επηκΫιεηαο θαη ζχλεζεο, 

Ϋλεθα ηνπ νπνένπ θαζέζηαηαη αλΫθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηά λα πξνβεέ ν έδηνο ά κΫζσ ηξέησλ 

ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  
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7.2. ε εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη κΫζα ζε 

δηΪζηεκα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ Ϋιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηΪ αλσηΫξα 

βέα λα ην αλαθΫξεη εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζην Ννζνθνκεέν ηα απαξαέηεηα 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. ε πεξέπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηάο δελ πξνζθνκέζεη ηΫηνηα ζηνηρεέα 

ζηεξεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεέ ηε ζπλδξνκά ιφγνπ αλσηΫξαο βέαο  γηα ηε κε 

εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

7.3. Γεγνλφηα πνπ εληΪζζνληαη ζην πιαέζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηά θαη κπνξεέ λα επεξεΪζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιάξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνέεζε απηψλ κπνξεέ λα γέλεη 

κφλνλ εγγξΪθσο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηΪ απφ πξνεγνχκελε 

ζρεηηθά απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ.  Έρνπλ πιάξε ζπκβαηηθά 

ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κΫηξν πνπ δελ αληέθεηληαη 

ζηνπο φξνπο απηάο, α) ε δηαθάξπμε ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθΫο ηνπ επηζηνιΫο θαη ηα ηερληθΪ 

θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

9.1. ΚΪζε δηαθνξΪ πνπ αλαθχπηεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ά θαη κεηΪ ηε ιάμε 

ηεο, εθφζνλ απνξξΫεη απ’ απηάλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηά θαη 

αθνξΪ (ελδεηθηηθΪ) ηελ εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεέα απηάο, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ά/ θαη ηελ εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ά ηελ 

θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξράλ, αλεμαξηάησο ηνπ ρξφλνπ 

γελΫζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκεένπ, πξνο ην νπνέν ν 

Πξνκεζεπηάο πξΫπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθά αέηεζε. Σν Γ.. απνθαζέδεη νξηζηηθΪ εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηνπ, ε νπνέα γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. ΔΪλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ δελ εθδψζεη απφθαζε επέ ηεο αηηάζεσο 

κΫζα ζε δχν (2) κάλεο απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο ά αλ ν Πξνκεζεπηάο δελ απνδερζεέ 

ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδάπνηε απφ ηα κΫξε δηθαηνχηαη λα εηζαγΪγεη ηε 

δηαθνξΪ πξνο επέιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδέσλ Γηθαζηεξέσλ. 

9.2. ΚΪζε δηαθσλέα ά δηαθνξΪ πνπ ζα απνξξΫεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκάζεηαο ά ζα ζρεηέδεηαη 

κ’ απηάλ θαη δελ ζα ξπζκέδεηαη θαηΪ ηνλ αλσηΫξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ 

ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηάξηα ηεο Θεζζαινλέθεο. 

9.3.  Γηα φηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 

002/2018 δηαθάξπμεο ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γεκνζένπ δηαηΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ. Ζ εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ απηψλ 
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δελ απνθιεέεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ δηθαησκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ 

ηηο ζπλαθεέο κε ηε ζχκβαζε δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπάο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζέαο. 

 

ε επηβεβαέσζε φισλ ησλ παξαπΪλσ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζε ηξέα (3) φκνηα αληέγξαθα, ηα 

νπνέα αθνχ δηαβΪζηεθαλ, ππνγξΪθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνέσλ ην Ϋλα 

Ϋιαβε ν Πξνκεζεπηάο 

  

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

       ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ                                      ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 

 

             (Τπνγξαθή)                                                                                    (Τπνγξαθή)  
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