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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Νοσοκομείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (ΝΠΔΔ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στον Συστημικό Αριθμό 103852. 

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

γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο    
τηλέφωνο και στις διευθύνσεις που σημειώνονται παραπάνω. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) :1311 και έχει εκδοθεί η 
σχετική δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους, με αριθμ.1250/13613/19-10-
2020 (ΑΔΑ:ΩΥΗΗ4690Β1-Τ6Λ) (Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος») καθώς και η με αριθμ. 53820/09-
11-2020 (ΑΔΑ:9ΖΦΛΟΡΕΠ-2ΜΥ) απόφαση Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. περί έγκρισης  πολυετούς υποχρέωσης.  

Επωνυμία: 
Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2 

Πόλη: Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός: 546 34 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS: EL 522 

Τηλέφωνο: 2313-322329    

Φαξ: 2313-322355 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: agdim-prom@3ype.gr 

Αρμόδια για πληροφορίες: Καλλιόπη Σλιάκα 

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο  (URL): 

www.oagiosdimitrios.gr 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια του είδους «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.              

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

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α΄  

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 128.387,00€ 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι 159.199,88€ με ΦΠΑ. 

Για τα είδη του Α' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της ομάδας,  σ’ 
αυτόν που θα προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα 
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε 
είδους.  

ΤΜΗΜΑ Β΄  

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 
67.920,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 84.222,04€ με ΦΠΑ. 

Για τα είδη του Β' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της ομάδας,  σ’ 
αυτόν που θα προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα 
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε 
είδους. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄  

«Γ1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 144.963,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 170.353,19€ με 
ΦΠΑ.  

Για τα είδη του Γ1' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους. 

«Γ2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» εκτιμώμενης αξίας 67.667,62€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 82.947,00€ με 
ΦΠΑ. 

Για τα είδη του Γ2' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους. 

«Γ3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» εκτιμώμενης αξίας  26.836,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 33.276,64€ με ΦΠΑ. 

Για τα είδη του Γ3' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του τμήματος Γ΄ ανέρχεται στο ποσό των 239.466,62 πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
286.576,83 με ΦΠΑ.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα 
ζητούμενα είδη και τμήματα, σύμφωνα με τα κριτήρια κατακύρωσης. 

Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα. 

Υποχρεωτικά η προσφορά θα καλύπτει τη συνολική ποσότητα κάθε είδους. 

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.060.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ(€530.000,00 εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία + €530.000,00 αξία δικαιώματος παράτασης) για 
ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ετήσιος προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
435.773,62€ (αξία ΦΠΑ 13% & 24% : 94.226,38€).  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 15% ή για μικρότερη ποσότητα κατά 
50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για  δώδεκα (12) 
μήνες επιπλέον με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου με τους ίδιους όρους και τιμές.  

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης και της τυχόν 
άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.  

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

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα Διακήρυξη): 

-   Η υπ’αριθ. 324η/2020 (ΑΔΑ:6ΒΙΘ46904Κ-ΜΙΥ) απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί έγκρισης 

Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

– Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1η/ θέμα 2ο/13-07-2020 απόφαση του 

Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στον οποίο έχει γίνει σχετική πρόβλεψη για την εν λόγω δαπάνη. 

-   H υπ’αριθμ.09η /θέμα 23ο /29-10-2020(ΑΔΑ:Ω7ΛΑ4690Β1-0ΕΣ) απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου 

περί έγκρισης σκοπιμότητας, έγκρισης διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και 

επικύρωσης Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών (μετά από Δημόσια Διαβούλευση), για την προμήθεια 

του είδους «Οφθαλμολογικός εξοπλισμός» (CPV:33122000-1). 
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-   Η υπ’ αριθμ. Ε/287/23-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ) Απόφαση της Διεύθυνσης εποπτείας ΜΜΕ 

περί καταχώρησης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων. 

-  Η υπ’αριθμ. πρωτ. 53820/09-11-2020 (ΑΔΑ:9ΖΦΛΟΡΕΠ-2ΜΥ) απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ 

(Μακεδονίας) περί Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

 -  Η υπ’ αριθμ. 1250/13613/19-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΗΗ4690Β1-Τ6Λ) ανάληψη δέσμευσης από την Οργανική 

μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promith
eus.gov.gr 

του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(103852) 

Τετάρτη 
23.12.2020 

Τετάρτη 
23.12.2020 

Τετάρτη 
27.01.2021 

14:00:00 

Τετάρτη 
03.02.2021 

10:00:00 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/12/2020 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού βρίσκεται καταχωρημένη: 

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

2. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: http://www.oagiosdimitrios.gr. 

 
 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης βρίσκεται καταχωρημένο: 

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

2. Στη διαδικτυακή πύλη του Συστήματος,http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τον Συστημικό 
Αριθμό 103852. 

3. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: http://www.oagiosdimitrios.gr. 

 

 Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 

1. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr(Πρόγραμμα«ΔΙΑΥΓΕΙΑ») 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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2. Θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες: 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 

Β)  ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το Νοσοκομείο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
1. Η παρούσα Διακήρυξη, με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

3.  Το σχέδιο της Σύμβασης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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

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

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

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική.  

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 
ανέρχεται στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων και των ειδών, για τα οποία υποβάλουν προσφορά, 
αναλόγως με το κριτήριο κατακύρωσης κάθε τμήματος.  

Συγκεκριμένα για το: 

ΤΜΗΜΑ Α΄ το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των (δυο χιλιάδων, πεντακοσίων 
εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών ) 2.567,74€. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των (χιλίων τριακοσίων πενήντα οκτώ 
ευρώ και σαράντα λεπτών) 1.358,40€. 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα είδη, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενων ειδών και 
τμημάτων. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για όλα τα είδη του τμήματος Γ΄ ανέρχεται στο ποσό των 
(τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών ) 4.789,33€. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερομένων 
τμημάτων. 

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

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

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ή/και 

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

2.2.3.3  
α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2 (παρ. 2 περ. α & β του άρθρου 73), θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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

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

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

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

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

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

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

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό κύκλο εργασιών για τα τρία 
τελευταία έτη, ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3  της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας της παρούσας διακήρυξης 
με ΦΠΑ, εξαιρουμένης της αξίας του δικαιώματος παράτασης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν: 

Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις (όχι πάνω από (12) δώδεκα στο σύνολο) 

για τα προσφερόμενα είδη των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση, με 

μνεία για κάθε παράδοση: 

α) του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου προϊόντος 

β) της ημερομηνίας παράδοσης (χρονικό διάστημα) 

γ) της ποσότητας παράδοσης   

δ) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής, συνεργασίας και περάτωσης από Δημόσιους ή 

ιδιωτικούς φορείς.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ.), να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς. 

Α) Το εργοστάσιο  κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ISO 13485:2016) ή μεταγενέστερο αντίγραφο ισχύοντος 
πιστοποιητικού, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

B) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό  που 
βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και να φέρουν  σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, στα 
οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο τύπος των προσφερόμενων ειδών. 

Γ) Βεβαίωση συμμόρφωσης με ΔΥ8δ/1348/07.01.2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 





 

Σελίδα 18 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 
και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό 
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό 
επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό 
στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016  

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

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του  

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

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

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Για την περ.γ της παραγράφου 2.2.3.2 από 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης 
και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με την χορήγηση του Πιστοποιητικού. Οι 
εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό κύκλο εργασιών για τα τρία τελευταία έτη, 
ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας της παρούσας διακήρυξης με ΦΠΑ, 
εξαιρουμένης της αξίας του δικαιώματος παράτασης (π.χ. προσκομίζοντας αποσπάσματα οικονομικών 
καταστάσεων κλπ.). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
προσκομίσουν:  

Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις (όχι πάνω από (12) δώδεκα στο σύνολο) 
για τα προσφερόμενα είδη των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση, με 
μνεία για κάθε παράδοση: 

α) του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου προϊόντος 

β) της ημερομηνίας παράδοσης (χρονικό διάστημα) 

γ) της ποσότητας παράδοσης   

δ) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής, συνεργασίας και περάτωσης από Δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς.   

i. Εάν ο παραλήπτης είναι Δημόσιος Φορέας, υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

ii. Εάν ο παραλήπτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως 
εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης, ή ισοδύναμη. 

Στην περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  
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των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συμπληρώνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας του, για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς : 

Α) Το εργοστάσιο  κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ISO 13485:2016) ή μεταγενέστερο αντίγραφο ισχύοντος 

πιστοποιητικού, το οποίο και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

B) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό  που 

βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να φέρουν  σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, στα 

οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο τύπος των προσφερόμενων ειδών. 

Γ) Βεβαίωση συμμόρφωσης με ΔΥ8δ/1348/07.01.2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 

πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  

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

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

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

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

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης , για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος ή ανά Τμήμα ανάλογα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

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

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

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

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 
3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 

Τα  αποδεικτικά  μέσα  για  την  παρούσα  παράγραφο  συμπλήρωσης  του  (ΕΕΕΣ) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.4 και 2.2.5 αυτής,  θα κατατεθούν από τον 
προσωρινό Ανάδοχο στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

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

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

(κατευθυντήρια οδηγία 23(απόφαση 3/24-01-2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης 
του (ΤΕΥΔ) και του (ΕΕΕΣ)») 

Επισημαίνεται, ότι η αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα 
οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τους. 

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή.  
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γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους) στην οποία και αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 
Διακήρυξης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού, 

• Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

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

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Yποβάλλoνται ηλεκτρονικά: 

α) Πλήρης τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις του υλικού στην ελληνική γλώσσα. 
(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική).  

β) Φύλλο συμμόρφωσης, επί ποινή απόρριψης, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο σύμφωνα 
με υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». Το φύλλο συμμόρφωσης 
έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

γ) Πίνακας ανάλυσης τεχνικής προσφοράς ψηφιακά υπογεγραμμένος, συμπληρωμένος σύμφωνα με 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ V «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο πίνακας  
έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 
δ) Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις (όχι πάνω από (12) δώδεκα στο 
σύνολο) για τα προσφερόμενα είδη των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η 
επιχείρηση, με μνεία για κάθε παράδοση: 

α) του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου προϊόντος 

β) της ημερομηνίας παράδοσης (χρονικό διάστημα) 

γ) της ποσότητας παράδοσης   

δ) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής, συνεργασίας και περάτωσης από Δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς.  

 i. Εάν ο παραλήπτης είναι Δημόσιος Φορέας, υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

ii. Εάν ο παραλήπτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως 
εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης, ή ισοδύναμη.  
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Στην περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  των 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συμπληρώνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας του, για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

ε) Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) της προσφέρουσας και της κατασκευάστριας εταιρείας 
καθώς και Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark στα οποία αναγράφονται το μοντέλο και ο τύπος των 
προσφερόμενων ειδών και Βεβαίωση συμμόρφωσης με ΔΥ8δ/1348/07.01.2004 (για την απόδειξη της 
απαίτησης της παραγράφου 2.2.7). 

Για  τα προαναφερόμενα ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016.  

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δηλώσεις: 

α. η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

β. ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους 
πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του 
τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή 
μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά 
στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

Καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο 
που αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος IΙ της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις επί των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της Σύμβασης που 
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

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

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, τους παρακάτω όρους και τους πίνακες οικονομικής προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της 
παρούσας Διακήρυξης και το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένους τους ανωτέρω πίνακες, στους οποίους θα 
φαίνονται οι απαιτούμενες ποσότητες  που δηλώνονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η τιμή θα πρέπει να υπολογίζεται αυστηρά, με βάση τη μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματος να 
υποβάλλουν το ανωτέρω έντυπο οικονομικής προσφοράς ξεχωριστά για κάθε τμήμα. 

Η τιμή της προσφοράς δίνεται σε ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. 

i. Η μονάδα μέτρησης πρέπει να ορίζεται σαφώς. 

ii.Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  

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

iv.το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
Σύστημα.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 
4412/2016. 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική 
προσφερόμενη τιμή ανά είδος/τμήμα (ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης) δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των διακηρυχθέντων ειδών, ανάλογα με το τμήμα, 
αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της προσφοράς (σύμφωνα με τα κριτήρια - ανά είδος ή 
ανά τμήμα). 

Ο συμμετέχων θα προσφέρει συγκεκριμένες τιμές μονάδος ( προ ΦΠΑ) για κάθε είδος ( όπως ακριβώς 
ζητείται από τη διακήρυξη). 

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις  

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία 
(τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οιπροσφέροντες 
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 
κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες 
φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού 
προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική 
διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων. 

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί 
τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν 
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν με Υπεύθυνη δήλωση 
του Ν.1599/86 να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος 
για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 





 

Σελίδα 28 

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την 
Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος  που αποδέχεται 
και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. 
στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή 
χαμηλότερες των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας. 

 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου 
θα δηλώνεται  ποια είναι η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε 
είδος. Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρημένο/α στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος 
καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της  προσφοράς, 
με ποινή απόρριψης. 

Οικονομικές προσφορές στις οποίες αναγράφονται τιμές πάνω από αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της  Ε.Π.Υ. κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις επί των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 03-02-2021 και ώρα 10.00π.μ.  

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

 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

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

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

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

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

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων 
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση.   

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Tα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.  

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

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

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

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

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

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

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
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η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

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

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

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

 Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και  

 Ποσοστό 50%στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  

 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό Ανάδοχο. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

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

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

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.   

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

Πιο συγκεκριμένα, εάν επαρκεί η αρχική συνολική αξία της υπογραφείσας σύμβασης και δεν 
μεταβάλλεται, δύναται μονομερώς να τροποποιείται η σύμβαση, ως προς τις επιμέρους ποσότητες των 
υπό προμήθεια ειδών, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις των εν λόγω συμβάσεων, εμπίπτουν στον 
κανόνα των «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεων, καθώς η αξία τους αθροιστικά είναι κατώτερη των ορίων 
του άρθρου 5 του ν.4412/2016  και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 10% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης. 

Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση, εμπίπτει στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης και των τυχόν 
άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

 

 





 

Σελίδα 38 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

Η πληρωμή  θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 
Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται 
αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 

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

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

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

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

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τα ζητούμενα  είδη  βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται 
χωριστά. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

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

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

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

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

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

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

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

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά με τμηματική παράδοση κατόπιν παραγγελίας 
μέσα σε χρονικό διάστημα (5) ημερών και κατά τις πρωινές ώρες, στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή 
στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη δική του.   

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

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

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό. 

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

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

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

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

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται  άμεσα με την προσκόμισή τους.  

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

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

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

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

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

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

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες, σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα, θα πρέπει να τα προσκομίσουν εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη του αιτήματος που θα λάβουν μέσω Συστήματος. Κατά τα 
άλλα ισχύουν τα όσα προβλέπει το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

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

6.7 Παραλαβή – Απόσυρση συνοδού εξοπλισμού 

Η παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και το 
σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής. 

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό έτοιμο για πλήρη 
λειτουργία, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του κατακυρωτικού 
εγγράφου με το οποίο του ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να 
συνοδεύει το διατιθέμενο μηχάνημα. Η Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να αφορά όλο το 
χρονικό διάστημα της Σύμβασης, από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον 
συγκεκριμένο Εργαστηριακό Αριθμό (Serial Νumber). Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να επισκευάσει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το 
σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής θα διαθέσει υπάλληλο επιστημονικής υποστήριξης, ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό 
της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας 
προσωπικού και υλικού χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των 
χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η οριστική 
ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος. 

Ο συνοδός εξοπλισμός αποσύρεται από το Νοσοκομείο μετά την ανάλωση των αντίστοιχων συμβατικών 
ειδών, με ευθύνη της εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες του τμήματος του Νοσοκομείου που τον 
χρησιμοποιεί. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής  του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον 
επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την 
τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

 

6.8  Γενικοί Όροι 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 
αναγκών των Νοσοκομείων, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Τα 
Νοσοκομεία δεν έχουν υποχρέωση να εξαντλήσουν τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της 
προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης & είτε κατά την διάρκεια της τυχόν παράτασης αυτής. 
 
Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο 
Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις 
ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή 
μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 
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Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν 
προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, 
με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 
 
 

 

                                     Ο  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ   

 

 

 
                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ  

                                              
 





 

Σελίδα 44 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία άνω των ορίων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) 

 
 
 
 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής  

προσφορών: 23/12/2020  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 

27/01/2021 και ώρα: 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

 
03/02/2021 και ώρα: 10:00 π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Οφθαλμολογικού εξοπλισμού» ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33122000-1 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 

 
ΚΑΕ 

 
1311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
1.060.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(€530.000 
εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία + €530.000 αξία 
δικαιώματος παράτασης), προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ:435.773,62€ (αξία ΦΠΑ 13% & 24%:94.226,38€). 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ – ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Όλες οι νόμιμες κρατήσεις 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΤΗΣΙΟ) 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. 

 

Α/Α 
1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜ
ΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ/ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ  

ΦΠΑ 

1.1 

ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ: 

930 40 24% 37.200,00 46.128,00 

Με κάλυμμα οθόνης 

Με κάλυμμα τραπεζιδίου 

Με 2 
sleevesέγχυσης(irrigationsleeves) 
για τομές ≥ 2,75 

Με θάλαμο δοκιμών 

1.2 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G 

105 370 24% 38.850,00 48.174,00 

1. Κασέτα με σύστημα 
σωληνώσεων για έγχυση του BSS 
μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) 

2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 

3. με γραμμή έγχυσης 

4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

5. με κάλυμμα οθόνης 

6. με κάλυμμα 

τηλεχειριστηρίου 

7. με υαλοειδοτόμο 23g   

8. με ενδοφωτισμό 23g 

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 
ανεπίστροφη βαλβίδα 
προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 
23g 

10. 3 βύσματα (τάπες) σκληρού 
χιτώνα 23g 

11. τάπα σφράγισης της κασέτας 
12. επιπλέον stopcock (για 
έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) 
13. με αντάπτορα male to male. 
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1.3 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 

23G Biblade.  

1. Κασέτα με σύστημα 

σωληνώσεων για έγχυση του 

BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα 

(AFI)  

2. Με δεύτερη γραμμή 

αναρρόφησης  

3. Με γραμμή έγχυσης  

4. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. 

Με κάλυμμα οθόνης  

6. Με κάλυμμα 

τηλεχειριστηρίου  

7. Με υαλοειδοτόμο διπλής 

κοπής Biblade 23g  

8. Με ενδοφωτισμό 23g  

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 

ανεπίστροφη βαλβίδα 

προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 

23g  

10. 3 βύσματα (τάπες) 

σκληρού χιτώνα 23g  

11. Τάπα σφράγισης της 

κασέτας  

12. Επιπλέον stopcock (για 

έγχυση ενδοβόλβιων αερίων)  

13. Με αντάπτορα male to 

male 

20 460 24% 9.200,00 11.408,00 

1.4 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

(ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G  

1. Κασέτα με σύστημα 

σωληνώσεων για έγχυση του 

BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα 

(AFI)  

2. Με δεύτερη γραμμή 

αναρρόφησης  

3. Με γραμμή έγχυσης  

4. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. 

Με κάλυμμα οθόνης  

6. Με κάλυμμα 

τηλεχειριστηρίου  

7. Με υαλοειδοτόμο 23g  

8. Με ενδοφωτισμό 23g  

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 

ανεπίστροφη βαλβίδα 

προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 

23g  

10. 3 βύσματα (τάπες) 

σκληρού χιτώνα 23g  

11. Τάπα σφράγισης της 

50 390,00  24% 19.500,00 24.180,00 
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κασέτας  

12. Επιπλέον stopcock (για 

έγχυση ενδοβόλβιων αερίων)  

13. Με αντάπτορα male to 

male  

14. Με 2 sleeve έγχυσης 

MICS  

15. Με θάλαμο δοκιμών  

16. Με κλειδί για το TIP 

1.5 
ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G 

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

20 43,98  24% 879,60 1.090,70 

1.6 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G 

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με φωτισμό 

25 87,00  24% 2.175,00 2.697,00 

1.7 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

25 74,88  24% 1.872,00 2.321,28 

1.8 

TIP FRAGMENTATION 20G Ή 23G 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ- 

4 70,00  24% 280,00 347,20 ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

1.9 

ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η΄ 23G ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟ- 

20 140  24% 2.800,00 3.472,00 
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.10 
SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 60 7,00  24% 420,00 520,80 

2,75 

1.11 

TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ 
ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1750 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
120 

25,88 24% 3.105,60 3.850,94 

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

1.12 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

7 185 24% 1.295,00 1.605,80 
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.13 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑ- 7 185 24% 1.295,00 1.605,80 

ΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.14 
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΠΟΛΛΑΠΛΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ 

4 500 24% 2.000,00 2.480,00 
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1.15 
CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 

ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙ- 20 68 24% 1.360,00 1.686,40 

ΣΜΟ 

1.16 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G 

ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
20 60,24 24% 1.204,80 1.493,95 

ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.17 BSS ΓΥΑΛΙΝΟ 1100 4,5 24% 4.950,00 6.138,00 

                            ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 128.387,00  159.199,88  

 

 

ΤΜΗΜΑ Β. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

Α/Α 
2 

Περιγραφή υλικού Ποσότητα  

Προϋπολογι
ζόμενη                

δαπάνη/ 
τιμή                 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος σε 

ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος σε 
ευρώ ΜΕ 

ΦΠΑ 

2.1 Κασέτες φακοθρυψίας με σάκο 
συλλογής υγρών τουλάχιστον 

500ml, όπου θα 
συμπεριλαμβάνεται τοtipκαι το 
sleeve τομής έως 2,75mm, με 
συνοδό εξοπλισμόμηχάνημα 
φακοθρυψίαςπερισταλτικής 

αντλίας και υπερήχων 
στρέψης,μέχρι εξαντλήσεως του 

αποθέματος. 

900 65,00 58.500,00 24% 72.540,00 

2.2 Ισότονο αλατούχο διάλυμα 
έκπλυσης (BSS) για 

οφθαλμολογική χρήση, σε 
συσκευασία ασκού 500ml, 

πλήρως συμβατό με το μηχάνημα 
συνοδού εξοπλισμού. 

900 7,00 6.300,00 24% 7.813,24 

2.3 Στυλεός πρόσθιας 
υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 

4.000 κοπών το λεπτό, πλήρως 
συμβατός με το μηχάνημα 

συνοδού εξοπλισμού. 

20 84,00 1.680,00 24% 2.083,20 

2.4 Στυλεός πλύσης/αναρρόφησης 
πολλαπλών χρήσεων, 

κεκαμμένος, πλήρως συμβατός 
με το μηχάνημα συνοδού 

εξοπλισμού. 

2 340,00 680,00 24% 843,20 
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2.5 Στυλεός πλύσης/αναρρόφησης 
πολλαπλών χρήσεων, με 

γωνίωση 90°, πλήρως συμβατός 
με το μηχάνημα συνοδού 

εξοπλισμού. 

2 340,00 680,00 24% 843,20 

2.6 Μεταλλικό κλειδί 1 80,00 80,00 24% 99,20 

                 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  67.920,00 
 

84.222,04 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Γ1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΖΟΜ

ΕΝΗ                
ΔΑΠΑΝΗ

/ 
ΤΙΜΗ                  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΦΠΑ 

3 

ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 

ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4% ΚΑΙ 1,8% ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5%, ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 
0,55 ΚΑΙ 0,8 ML ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΕ 

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 3,5 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  DALTONS (+ - 

10% )ΚΑΙ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 
305  MOSM/KG (+ - 10%). ΙΞΩΔΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,4% NAHA 
(BIO II) 100000 CPS (+ - 10%) ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,8% NAHA 
80.000 CPS (+ -10%) PH 7,7  ΓΙΑ 
ΤΟ 1,4 % (+ - 10%) NAHA ΚΑΙ PH 
6,8 ΓΙΑ ΤΟ  1,8%  (+ - 10%) NAHA 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Η ΕΓΧΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,2 MM Η 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.  

1700 38,9 13% 66.130,00 74.726,90 

4 

ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

1) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1% , 2) 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΘΕΪΚΗΣ ΧΟΝΔΟΪΤΙΝΗΣ 4% ΚΑΙ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 3%   

1700 35 24% 59.500,00 73.780,00 

5 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 
ΝΑΤΡΙΟΥ 1,5% ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ 
ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 1% , ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

5% ΓΙΑ ΕΝΔΟΦθΑΛΜΙΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ   

300 60 13% 18.000,00 20.340,00 

6 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ 100 13,33 13% 1.333,00 1.506,29 
ΦΙΑΛΙΔΙΑ Η΄ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΤ 
ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ  
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2ml (HPMC) 
ΓΙΑΕΠΙΚΑΛΥΨΗΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 

ΣΤΕΙΡΗ ΙΣΟΤΟΝΗ 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΜΕΘΥΛΣΕΛΟ
ΥΛΟΖΗ (HPMC)  

σε συγκέντρωση 2% και μέσο 
μοριακό βάρος 80,000 Daltons 
ιξώδες 4,000+/-1,500 mPas 
στα 0,0 sec στους 25 βαθμούς 
κελσίου με ωσμωμοριακότητα 
285 mOsm/kg+/-32 pH:7.2+/-
0.4 Η ποσότητα κατά τεμάχιο 
να είναι 2,0 ml 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  144.963,00 170.353,19 

 

Γ2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖ
ΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ/ 
 TIMH ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

7 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,2mm 

ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT  ΜΕ 
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm clear-

cuf KAI ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 
40o-50o ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

5 5 25 24% 31,00 

8 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,4 mm 

ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ 
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  2 mm+- 5% 

μ.χ. αποστειρωμένα KAI ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 40o-50o ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

5 5,5 27,5 24% 34,10 

9 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ 

Μ.Χ. 15 ΜΟΙΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

100 4 400 24% 496,00 

10 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ 

Μ.Χ. 30 ΜΟΙΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

100 3,4 340 24% 421,60 

11 

ΒΕΛΟΝΑ  23 GA ΜΗΚΟΥΣ 1 
(ΜΙΑΣ) ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΒΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ) 
2500 1,3 3250 24% 4.030,00 

12 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ CRESCENT 
ΓΩΝΙΩΤΑ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΩΘΕΝ  ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΛΕΠΙΔΑ , 
80 5 400 24% 496,00 
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,3-

2,5MM 

13 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (tension ring) 

11,12,13 mm 
30 75 2250 13% 2.542,50 

14 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΡΙΔΟΣ (ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) 
ΗΜΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 TMX 
5 79 395 24% 489,80 

15 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 27 GA  
ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10mm, ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ. 

4000 0,9 3600 24% 4.464,00 

16 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  ATKINSON (25GA X 1 1/2 

in) 
500 1,2 600 24% 744,00 

17 
ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ  ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΒΙΔΩΤΟΙ 
7 250 1750 24% 2.170,00 

18 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ  200 4,95 990 24% 1.227,60 

19 

ΒΕΛΟΝΕΣ - ΑΓΚΥΛΕΣ VECTIS 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ SNELLEN 
STERISEAL  25G IRRIGATING 

VECTIS 0,5mm ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ  

10 5,2 52 24% 64,48 

20 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 15ml +- 5mlμε 
βιδωτό καπάκι  ΣΤΕΙΡΟ 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 
ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

100 2 200 24% 248,00 

21 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) eye cauteties  10 20 200 24% 248,00 

22 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ, 
ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΘΙΟΥ 

ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ 
ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 250-350 

mOsm/Kg και pH 7.5 ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 0,70- 
0,75ΜL ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 0,05-0.06% 

1700 4,1 6970 13% 7.876,10 

23 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1 % ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,55 ml και άνω. Το 

ΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 7,2 
± 0,4. ΜΕ ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 310 ± 
50 mOsm/kg , ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ≥ 25 

000 mPas ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 2.500.000 ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ 

25 12 300 24% 372,00 
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ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΟΥΛΑ 27GA. 

24 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI ΠΟΥ 
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΚΑΝΝΟΥΛΑ ΑΕΡΟΣ 

ΚΕΚΑΜΕΝΗ 27 GA , ΒΕΛΟΝΑ 
ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27GA , 

ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟ 
ΑΝΑΣΤΡ.ΚΕΚΑΜ.25GA, 

ΟΦΘ.ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΔΙΟ ΕΥΕ PAK ΜΕ 
ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 

100X120CM (+ - 10%), SLEEVE 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75mm ΜΕ ΑΝΩ 
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΣΤΑ 2mm , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 
20G,  TAPERED MICROTIP 

0.9MM- ABS 30K ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, ΜΠΩΛ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΟΥ 250ml, ΠΟΔΙΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ LARGE ME 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 1 ΠΟΔΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Χ LARGE ΜΕ 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 2 ΚΑΛΥΜΜΑTA 
ΟΦΘΑΛΜΟΥ , 1 10ΑΔΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ 

ROUND,MEDIUM, ΣΥΡΙΓΓΑ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ML, ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5ML, 

2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML ΒΙΔΩΤΕΣ 

10 37 370 24% 458,80 

25 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ME VENTURI 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ 100 Χ 140cm, 2 
ΠΟΔΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 
ΧL ME ΚΟΥΜΠΩΜΑ VELCRO ΚΑΙ 
ME 2 ΠΕΤΣΕΤΕΣ,  ΓΑΝΤΙΑ Νο 7,5 

PF, ΓΑΝΤΙΑ Νο 8,0 PF , ΟΦΘ. 
ΧΕΙΡΟΥΡ. ΠΕΔΙO ΜΕ ΣΑΚΟ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 140 X 
127CM , ΒΕΛΟΝΑ 

ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 25GA  
50x22MM PEARCE, 

ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ 25GA 50x16MM 
PEARCE, 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ 6 TEMAXIΩΝ , 1 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΑΖΕΣ 12ΠΛΕΣ 

10Χ10CM 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΑ 
10ML LSE, ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML LS, 

ΣΥΡΙΓΓΑ 2ML LS, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 
2,75mm , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 

20G, 2 SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 

10 37 370 24% 458,80 
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ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2 ΜΜ ΣΥΜΒΑΤΟ 
ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 28,5kHz 

26 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ:ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ 

ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 26 G ΚΥΡΤΗ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 31 MM. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΟΔΟΥ.  

20 6 120 24% 148,80 

27 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ POLISHER 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΤΥΠΟΥ POLISHER ΜΕ ΑΚΡΟ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 27 G, ΚΥΡΤΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΒΕΛΟΝΗΣ 22 MM. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ.  

20 10 200 24% 248,00 

28 ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ  50 2,35 117,5 24% 145,70 

29 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ 18000 0,28 5040 24% 6.249,60 

30 

ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΑΣ .AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 
ΚΟΡΗΣ.(ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ) 

1 140 140 24% 173,60 

31 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 
ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΛΕΤΟ 19G Η 

ΚΕΡΑΤΟΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΛΟΓΧΕΣ 19G 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ 

ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟ 1.37mm 
(0.53in) ΩΣ 0.59in. 

3700 2 7400 24% 9.176,00 

32 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,75mm 

ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ 
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm 
cleear-cuf ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 

40ο-50ο ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ. 

3700 4 14800 24% 18.352,00 

33 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΧΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ) 
25G X 5/8 in ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ , 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΞΙΑ- 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΕΠΑΝΩ 

3700 0,8 2960 24% 3.670,40 

34 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΚΕ 27GΑ  (0,40mmX22mm) 

ΑΠΟΠΛΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ 

ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΑ 

3700 0,8 2960 24% 3.670,40 
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35 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΗ 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ 120 cm 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 9 cm-
10 cm. H ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 120 cm 

3953 1 3953 24% 4.901,72 

(ΚΡΌΤΑΦΟ-ΚΡΌΤΑΦΟ) 

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ml 

36 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 
ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΗ 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ 127 cm 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 

(ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 9 cm-

10 cm. H ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 140 cm 

40 8 320 24% 396,80 

(ΚΡΌΤΑΦΟ-ΚΡΌΤΑΦΟ) 

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ml 

37 

ΛΑΒΙΔΕΣΤΥΠΟΥECKARDTIL
M 23g/25g 

12 153,21 1838,52 24% 2.279,76 

Ειδικό εργαλείο κατηγορίας 
λαβίδας υαλ/δούς τύπου 
Endgripping για αφαίρεση έσω 
αφοριστικής μεμβράνης (ILM) 
μίας χρήσης 23 Gauge.  

Λαβίδα με δυνατότητα 
εισαγωγής στον οφθαλμό από 

τροκάρ 23g/25g για την 
αποκόλληση έσω αφοριστικών 

μεμβρανών του 
αμφιβληστροειδούς  

38 

  

12 36,84 442,08 24% 548,18 

ΒΕΛΟΝΕΣPICKNEEDLECAN
NULAS 23/25g 

Στυλεός με δυνατότητα 
εισαγωγής στον οφθαλμό από 
τροκάρ 23g/25g για την 
αποκόλληση επιωχρικών 
μεμβρανών του 
αμφιβληστροειδούς. Η χρήση 
του γίνεται αποκλειστικά με 
σύνδεση και ρύθμιση από το 
μηχάνημα βιτρεκτομών 
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39 

ΕΠΙΚΕΡΑΤΙΚΟΣΦΑΚΟΣΜΕΓ
ΕΝΘΥΝΤΙΚΟΣΜΙΑΣΧΡΗΣΗΣ 
(DISPOSABLE VITRECTOMY 
FLAT LENS) 

12 53,23 638,76 24% 792,06 

40 

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 
5700 ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. MΕ 
ΙΞΩΔΕΣ 5700 MPAS ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404.  20 80,9 638,76 24% 792,06 

Συμβατή με το σύστημα 
ένθεσης του μηχανήματος 
Βιτρεκτομής 

41 

ΠΕΡΦΛΟΥΟΡΟΔΕΚΑΛΙΝΗ 
(C10F18) 

20 80,9 638,76 24% 792,06 

ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣΥΡΙΓΓΑΧΩ
ΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ml κατά 
προτίμηση να συνοδεύονται 
από κάνουλα έγχυσης  βαρέος 
υγρού 

Διάλυμα υγρής δεκαλίνης σε 
φιαλίδιο των 7ml με ιξώδες 2.9 
mPas δείκτη διάθλασης 1.314 
μοριακό βάρος 462 ειδικό 
βάρος 1.93g/cm3 και σημείο 
βρασμού στους 141 βαθμούς 
Κελσίου με σύριγγα και 
κάνουλα έγχυσης 20G 

42 

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ILM  & ERM 

30 51,6 638,76 24% 792,06 

Στείρο υγρό διπλής χρώσεως 
επιαμφιβληστροειδικών 
μεμβρανών και έσω 
αφοριστικήςμεμβράνης 
αμφιβληστροειδούς, τύπου 
μείγματος μπλε του τρυπανίου 
και brilliantBlue G ή 
ισοδύναμο, σε σύριγγα ή 
φιαλίδιο κατ ́ ελάχιστον 0,5 ml 

43 

ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΥ 
SF6 (ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) 

20 50 638,76 24% 792,06 Να είναι σε αποστειρωμένη 
συσκευασία πολλαπλών 
χρήσεων, να συνοδεύεται από 
φίλτρο 50 cc και 3-way 

44 

ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΥ 
C3F8 
(ΠΕΡΦΛΟΥΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ) 

20 50 638,76 24% 792,06  Να είναι σε αποστειρωμένη 
συσκευασία πολλαπλών 
χρήσεων, να συνοδεύεται από 
φίλτρο 50 cc και 3-way. 

45 

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 
HD ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. MΕ 
ΙΞΩΔΕΣ 3300 MPAS ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404.  

5 131 638,76 24% 792,06 
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Συμβατή με το σύστημα 
ένθεσης του μηχανήματος 
Βιτρεκτομή 

46 

Λαβίδα αποστειρωμένη μιας 
χρήσης για αφαίρεση ξένου 
σώματος, με μαγνητική 
κεφαλή, η οποία μπορεί να 
αφαιρέσει σώματα από σίδηρο 
ή χάλυβα. Διαθέσιμη σε 18G, 
με ενεργοποίηση 360 μοιρών 
ώστε να γίνεται η προσέγγιση 
του Αμφιβληστροειδή από 
οποιαδήποτε γωνία με 
χρωματική κίτρiνη 
κωδικοποίηση για τα Gauge.  
Συσκευασία 6τμχ 

2 125,32 250,64 24% 310,79 

47 

Λαβίδα με ξύστρα επικαλυμένη 
από σκόνη διαμαντιού για 
ανασήκωση μεμβρανών μιας 
χρήσης 23G. Συσκευασία 5 

τεμαχίων. 

2 104,11 208,22 24% 258,19 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 67.667,62 
 

82.947,00 
 

Γ3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ/ 
TIMH ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

48 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
HARMS-ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΒΙΔΑΣ 10 cm- ΣΚΕΛΗ  

ΕΥΘΕΙΑ -ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 mm ΓΙΑ 
ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 ΕΥΘΕΙΕΣ  

12 265 3.180,00 24% 3.943,20 

49 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
HARMS-ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 

10 cm- ΣΚΕΛΗ  ΚΥΡΤΑ -
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 

mm ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0  
ΚΥΡΤΕΣ (ΟΧΙ ΓΩΝΙΩΤΕΣ)  

12 350 4.200,00 24% 5.208,00 

50 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Mc Pherson ΜΕ 
ΣΚΕΛΗ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΟΧΙ ΚΥΡΤΑ ) 

ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 mm ΜΕΧΡΙ 
11 mm ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

10 250 2.500,00 24% 3.100,00 
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51 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΣΧΑΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΤΣΟΠΕΡ) 
ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 1,5mm ±1%, 

0,9 mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ 98mm 

ΤΥΠΟΥ NAGAHARA 

10 170 1.700,00 24% 2.108,00 

52 

ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ULTRATA, 

ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 
ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 14.0 mm 
+-5%.  Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ 
ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ. ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΕΤΑΞΥ 103 mm ΚΑΙ 106 mm 

10 415 4.150,00 24% 5.146,00 

53 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ 1 220 220,00 24% 272,80 

54 

ΛΑΒΙΔΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ:ΛΑΒΙΔΑ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ HOSKINS 

0,25 MM NOTCHED. ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 82 MM ΚΑΙ 86 
MM. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.   

8 150 1.200,00 24% 1.488,00 

55 

ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ MOORFIELDS, ΜΕ 
ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ 

ΔΟΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ. ΜΕ ΑΚΡΑ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 2,5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ 111 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

4 200 800,00 24% 992,00 

56 

ΛΑΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ COLIBRI 
ΜΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΟ 
ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ ΑΚΡΟ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ 

ΑΚΡΩΝ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, 
ΚΕΚΑΜΜΕΝΩΝ. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

86 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

6 542 3.252,00 24% 4.032,48 

57 

ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 
TROUTMAN ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΚΥΡΤΑ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ  ΑΚΡΑ 

17mm   ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ 
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 112mm ΥΛΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΑΤΣΑΛΙ 

3 400 1.200,00 24% 1.488,00 
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58 

ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ΤΥΠΟΥ 

VANNAS  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ 

ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 85mm. ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΑΤΣΑΛΙ 

2 465 930,00 24% 1.153,20 

59 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΤΥΠΟΥ 
BARRAQUER.ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ 

ΜΗΚΟΥΣ 9 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΧΩΡΙΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. 

ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 134 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

3 285 855,00 24% 1.060,20 

60 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ (ACM) ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 

ΣΩΛΗΝΩΣΗ 15,25 CM. 

2 60 120,00 24% 148,80 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,75 MM. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,6 MM. 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΚΡΗ Η 

ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ACM ΝΑ 
ΑΥΤΟ-ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ TIP 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΡΟΗΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ   

61 

ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ NAGAHARA ΜΕ 
ΑΚΡΗ ΤΙΡ 1.75mm ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 
ΛΕΠΙΔΑΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 

PHACO CHOP ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟ ΧΕΡΙ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 114mm 
 

9 160 1.440,00 24% 1.785,60 

62 

ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ 
ΤΥΠΟΥ LITTLERΜΕ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ  ΑΚΡΑ. ΜΗΚΟΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΔΑ ΣΚΕΛΩΝ 
ΕΩΣ ΑΚΡΟ 27 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ 119 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ 

4 90 360,00 24% 446,40 

63 

ΛΑΒΙΔΑ ΙΡΙΔΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MOD. BONN 

DELICATE ME ΔΟΝΤΙ ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ 
ΠΕΠΛΑΤΗΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 75mm 

2 350 700,00 24% 868,00 

64 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 6mm 23G 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
23G 

1 29 29,00 24% 35,96 

              ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  26.836,00 
 

33.276,64 
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------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ------------  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη, οπίσθιας υαλοειδεκτομής και 
συνδυασμένης επέμβασης: 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 
καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης. 

2. Με αντλία τύπου Venturi με δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης. 

3. Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. 

4. Με θύρα υπερήχου για σύνδεση με στειλεό υαλοειδεκτομής τύπου υπερήχου.  

5. Με πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρματης 
σύνδεσής του. 

6. Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές). Θα εκτιμηθεί η 
δυνατότητα περισσότερων κοπών. 

7. Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23g. 

8. Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon. 

9. Με 3 ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας των πηγών ενδοφωτισμού για την μέγιστη 
δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς 

10. Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων. 

11. Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g. 

12. Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του 
endolaser από τον κυρίως,  υπάρχοντα ποδοδιακόπτη. 

13. Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας 20g. 

14. Με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών. 

15. Με δυνατότητα αποθήκευσης μνημών ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη. 

16. Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση 
καταρράκτη και βιτρεκτομής. 

17. Με 2 στυλεoύς φακοθρυψίας 

18. Με 2 στυλεούς φραγμοτόμους πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation). 
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H  μειοδότρια εταιρία θα πρέπει μαζί με το μηχάνημα – συνοδό εξοπλισμό να παραχωρήσει 
οπτικό εξάρτημα (ισοδύναμο BIOM ή ΕΙΒΟS) που θα προσαρμόζεται στο χειρουργικό 
μικροσκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βιτρεκτομών. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

Η μειοδότρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο σύμβουλο για την 
εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στις επεμβάσεις βιτρεκτομής. 
Θα εκτιμηθεί η άμεση διαθεσιμότητά του για την υποστήριξη επεμβάσεων βιτρεκτομής όταν ζητηθεί 
από το νοσοκομείο.  

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των 
χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η 
οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος. 

Κατά την διάρκεια της Σύμβασης η εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή λειτουργία του 
μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων. Επίσης 
την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συντήρησης (service, κ.λ.π.) καθώς 
και την παροχή ανταλλακτικών (ν’ αντικαθίστανται επί βλάβης τα probe φακοθρυψίας, τα  probe 
fragmentation, οι στειλεοί έγχυσης αναρρόφησης και οι ομοαξονικοί και  πρόσθιοι υαλοειδοφάγοι) .  

Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα 
πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος το πολύ (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο του ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας 
σύναψης σχετικής σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η τοποθέτησή του θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της 
προμηθεύτριας εταιρείας 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α 
1 

ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΜΕ  

ΦΠΑ 

1.1 

ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ: 

930 40 24% 37.200,00 46.128,00 

Με κάλυμμα οθόνης 

Με κάλυμμα τραπεζιδίου 

Με 2 
sleevesέγχυσης(irrigationsleeves) 
για τομές ≥ 2,75 

Με θάλαμο δοκιμών 

1.2 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G 

105 370 24% 38.850,00 48.174,00 
1. Κασέτα με σύστημα 
σωληνώσεων για έγχυση του BSS 
μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) 

2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 
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3. με γραμμή έγχυσης 

4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

5. με κάλυμμα οθόνης 

6. με κάλυμμα τηλεχειριστηρίου 

7. με υαλοειδοτόμο 23g   

8. με ενδοφωτισμό 23g 

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 
ανεπίστροφη βαλβίδα 
προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 23g 

10. 3 βύσματα (τάπες) σκληρού 
χιτώνα 23g 

11. τάπα σφράγισης της κασέτας 
12. επιπλέον stopcock (για έγχυση 
ενδοβόλβιων αερίων) 
13. με αντάπτορα male to male. 

1.3 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 

23G Biblade.  

1. Κασέτα με σύστημα 

σωληνώσεων για έγχυση του 

BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα 

(AFI)  

2. Με δεύτερη γραμμή 

αναρρόφησης  

3. Με γραμμή έγχυσης  

4. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. 

Με κάλυμμα οθόνης  

6. Με κάλυμμα τηλεχειριστηρίου  

7. Με υαλοειδοτόμο διπλής 

κοπής Biblade 23g  

8. Με ενδοφωτισμό 23g  

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 

ανεπίστροφη βαλβίδα 

προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 

23g  

10. 3 βύσματα (τάπες) σκληρού 

χιτώνα 23g  

11. Τάπα σφράγισης της κασέτας  

12. Επιπλέον stopcock (για 

έγχυση ενδοβόλβιων αερίων)  

13. Με αντάπτορα male to male 

20 460 24% 9.200,00 11.408,00 
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1.4 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

(ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G  

1. Κασέτα με σύστημα 

σωληνώσεων για έγχυση του 

BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα 

(AFI)  

2. Με δεύτερη γραμμή 

αναρρόφησης  

3. Με γραμμή έγχυσης  

4. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. 

Με κάλυμμα οθόνης  

6. Με κάλυμμα τηλεχειριστηρίου  

7. Με υαλοειδοτόμο 23g  

8. Με ενδοφωτισμό 23g  

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 

ανεπίστροφη βαλβίδα 

προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 

23g  

10. 3 βύσματα (τάπες) σκληρού 

χιτώνα 23g  

11. Τάπα σφράγισης της κασέτας  

12. Επιπλέον stopcock (για 

έγχυση ενδοβόλβιων αερίων)  

13. Με αντάπτορα male to male  

14. Με 2 sleeve έγχυσης MICS  

15. Με θάλαμο δοκιμών  

16. Με κλειδί για το TIP 

50 390,00  24% 19.500,00 24.180,00 

1.5 ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G ΣΥΜΒΑΤΕΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

20 43,98  24% 879,60 1.090,70 

1.6 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G 

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με φωτισμό 

25 87,00  24% 2.175,00 2.697,00 

1.7 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

25 74,88  24% 1.872,00 2.321,28 

1.8 

TIP FRAGMENTATION 20G Ή 23G 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ- 

4 70,00  24% 280,00 347,20 ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

1.9 

ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η΄ 23G ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟ- 

20 140  24% 2.800,00 3.472,00 
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.10 
SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 

ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 60 7,00  24% 420,00 520,80 

2,75 
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1.11 

TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ 
ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1750 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
120 

25,88 24% 3.105,60 3.850,94 

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

1.12 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

7 185 24% 1.295,00 1.605,80 
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.13 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑ- 7 185 24% 1.295,00 1.605,80 

ΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.14 
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΠΟΛΛΑΠΛΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ 

4 500 24% 2.000,00 2.480,00 

1.15 
CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 

ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙ- 20 68 24% 1.360,00 1.686,40 

ΣΜΟ 

1.16 
ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 20 60,24 24% 1.204,80 1.493,95 

ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.17 BSS ΓΥΑΛΙΝΟ 1100 4,5 24% 4.950,00 6.138,00 

                            ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 128.387,00  159.199,88  

 

 

Οι αναγραφόμενες  ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος κατ' εκτίμηση 

των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Για τα είδη του Α' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της ομάδας,  

σ’ αυτόν που θα προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη 

συνολική ποσότητα κάθε είδους. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

Α) Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα 
κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς 

η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, 

ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του). 





 

Σελίδα 64 

Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων 

καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.  

 

ΤΜΗΜΑ Β. 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

 

1.Το προσφερόμενο σύστημα φακοθρυψίας να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για 

φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία και να λειτουργεί με περισταλτική αντλία. 

  

2. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από 2 στυλεούς που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά  συμβατικών 

& στρέψης υπερήχων σε υψηλή συχνότητα υπερήχων (τουλάχιστον 28KHz). 

  

3. Να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης με μήνυμα στην οθόνη όταν το ισότονο διάλυμα έχει 

σχεδόν τελειώσει με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας και συνέχεια της λειτουργίας μόνο με την 

αντικατάστασή του. 

  

4. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον 23G υαλοειδεκτόμου  τύπου “γκιλοτίνας” υψηλής 

απόδοσης, με δυνατότητα τουλάχιστον 4.000 κοπών το λεπτό. 

  

5.  Να υπάρχει η δυνατότητα το μηχάνημα να διατηρεί σταθερή την ενδοφθάλμια πίεση καθ´ όλη τη 

διάρκεια της  επέμβασης σε όρια που επιθυμεί ο χειρουργός και  ανεξάρτητα από τις κινήσεις που 

εκτελεί. 

 

Η μειοδότρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο σύμβουλο για την 
εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στις επεμβάσεις φακοθρυψίας. 
Θα εκτιμηθεί η άμεση διαθεσιμότητά του για την υποστήριξη επεμβάσεων φακοθρυψίας όταν ζητηθεί 
από το νοσοκομείο.  

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των 
χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η 
οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος. 

Κατά την διάρκεια της Σύμβασης η εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή λειτουργία του 
μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων. Επίσης 
την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συντήρησης (service, κ.λ.π.) καθώς 
και την παροχή ανταλλακτικών (ν’ αντικαθίστανται επί βλάβης τα probe φακοθρυψίας, οι ομοαξονικοί 
στειλεοί έγχυσης αναρρόφησης και οι πρόσθιοι υαλοειδοφάγοι). * 

Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα 
πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος το πολύ (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο του ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας 
σύναψης σχετικής σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 
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Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η τοποθέτησή του θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της 
προμηθεύτριας εταιρείας 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α 
2 

Περιγραφή υλικού Ποσότητα  
Τιμή  

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος 

σε ευρώ 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Συνολικό 
Κόστος σε 

ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 

2.1 Κασέτες φακοθρυψίας με 
σάκο συλλογής υγρών 

τουλάχιστον 500ml, όπου 
θα συμπεριλαμβάνεται 
τοtipκαι το sleeve τομής 
έως 2,75mm, με συνοδό 

εξοπλισμόμηχάνημα 
φακοθρυψίαςπερισταλτικής 

αντλίας και υπερήχων 
στρέψης,μέχρι 

εξαντλήσεως του 
αποθέματος. 

900 65,00 58.500,00 24% 72.540,00 

2.2 Ισότονο αλατούχο διάλυμα 
έκπλυσης (BSS) για 

οφθαλμολογική χρήση, σε 
συσκευασία ασκού 500ml, 

πλήρως συμβατό με το 
μηχάνημα συνοδού 

εξοπλισμού. 

900 7,00 6.300,00 24% 7.813,24 

2.3 Στυλεός πρόσθιας 
υαλοειδεκτομής 

τουλάχιστον 4.000 κοπών 
το λεπτό, πλήρως συμβατός 

με το μηχάνημα συνοδού 
εξοπλισμού. 

20 84,00 1.680,00 24% 2.083,20 

2.4 Στυλεός 
πλύσης/αναρρόφησης 
πολλαπλών χρήσεων, 
κεκαμμένος, πλήρως 

συμβατός με το μηχάνημα 
συνοδού εξοπλισμού. 

2 340,00 680,00 24% 843,20 

2.5 Στυλεός 
πλύσης/αναρρόφησης 

πολλαπλών χρήσεων, με 
γωνίωση 90°, πλήρως 

συμβατός με το μηχάνημα 
συνοδού εξοπλισμού. 

2 340,00 680,00 24% 843,20 

2.6 Μεταλλικό κλειδί 1 80,00 80,00 24% 99,20 

                 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  67.920,00 
 

84.222,04 
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Οι αναγραφόμενες  ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση 

των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Για τα είδη του Β' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της ομάδας,  

σ’ αυτόν που θα προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα 

προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη 

συνολική ποσότητα κάθε είδους. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

Α)Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα 
κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς 

η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, 

ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του). 

Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων 

καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.  

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Γ1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

TIMH 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΦΠΑ 

3 

ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
1,4% ΚΑΙ 1,8% ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

5%, ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 0,55 
ΚΑΙ 0,8 ML ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΕ 

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 3,5 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  DALTONS (+ 

- 10% )ΚΑΙ 
ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 305  

MOSM/KG (+ - 10%). ΙΞΩΔΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,4% 

1700 38,9 13% 66.130,00 74.726,90 
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NAHA (BIO II) 100000 CPS (+ 
- 10%) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΤΟΥ 1,8% NAHA 80.000 CPS 

(+ -10%) PH 7,7  ΓΙΑ ΤΟ 1,4 % 
(+ - 10%) NAHA ΚΑΙ PH 6,8 

ΓΙΑ ΤΟ  1,8%  (+ - 10%) NAHA 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Η ΕΓΧΥΣΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟΜΗ 2,2 MM Η 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.  

4 

ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ: 1) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 

ΝΑΤΡΙΟΥ 1% , 2) 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΘΕΪΚΗΣ ΧΟΝΔΟΪΤΙΝΗΣ 4% 

ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 
ΝΑΤΡΙΟΥ 3%   

1700 35 24% 59.500,00 73.780,00 

5 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 
1,5% ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ 

ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 1% , ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5% ΓΙΑ 

ΕΝΔΟΦθΑΛΜΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ   

300 60 13% 18.000,00 20.340,00 

6 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ 

100 13,33 13% 1.333,00 1.506,29 

ΦΙΑΛΙΔΙΑ Η΄ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΤ 
ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ  

2ml (HPMC) 
ΓΙΑΕΠΙΚΑΛΥΨΗΚΕΡΑΤΟΕΙΔ
ΟΥΣ 

ΣΤΕΙΡΗ ΙΣΟΤΟΝΗ 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
ΑΠΟ 
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΜΕΘΥΛΣ
ΕΛΟΥΛΟΖΗ (HPMC)  

σε συγκέντρωση 2% και 
μέσο μοριακό βάρος 
80,000 Daltons ιξώδες 
4,000+/-1,500 mPas στα 
0,0 sec στους 25 βαθμούς 
κελσίου με 
ωσμωμοριακότητα 285 
mOsm/kg+/-32 pH:7.2+/-
0.4 Η ποσότητα κατά 
τεμάχιο να είναι 2,0 ml 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  144.963,00 170.353,19 

 

Οι αναγραφόμενες  ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση 

των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 
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Για τα είδη του Γ1' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε 
είδους. 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

Α)Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα 
κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνο ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς η 

λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, 

ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του). 

Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων 

καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.  

 

 

Γ2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΕΣ 

 TIMH 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠ
Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

7 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

2,2mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT  
ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm 
clear-cuf KAI ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  

ΓΩΝΙΩΣΗ 40o-50o ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

5 5 25 24% 31,00 

8 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,4 
mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT 

ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  2 mm+- 
5% μ.χ. αποστειρωμένα KAI 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 40o-

50o ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

5 5,5 27,5 24% 34,10 

9 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ 

Μ.Χ. 15 ΜΟΙΡΩΝ 
100 4 400 24% 496,00 
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ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

10 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ 

Μ.Χ. 30 ΜΟΙΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

100 3,4 340 24% 421,60 

11 

ΒΕΛΟΝΑ  23 GA ΜΗΚΟΥΣ 1 
(ΜΙΑΣ) ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ) 

2500 1,3 3250 24% 4.030,00 

12 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 
CRESCENT ΓΩΝΙΩΤΑ ΜΕ 
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ  

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΛΕΠΙΔΑ , 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,3-
2,5MM 

80 5 400 24% 496,00 

13 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (tension ring) 

11,12,13 mm 
30 75 2250 13% 2.542,50 

14 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΡΙΔΟΣ 
(ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΗΜΙ-

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 TMX 

5 79 395 24% 489,80 

15 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 27 GA  
ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΩΣ 
ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

10mm, ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ. 

4000 0,9 3600 24% 4.464,00 

16 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  ATKINSON (25GA X 1 

1/2 in) 
500 1,2 600 24% 744,00 

17 
ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ  

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΟΙ 
7 250 1750 24% 2.170,00 

18 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ 

ΕΠΑΦΗΣ  
200 4,95 990 24% 1.227,60 

19 

ΒΕΛΟΝΕΣ - ΑΓΚΥΛΕΣ VECTIS 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ 

SNELLEN STERISEAL  25G 
IRRIGATING VECTIS 0,5mm 

ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ  

10 5,2 52 24% 64,48 

20 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 15ml +- 5mlμε 
βιδωτό καπάκι  ΣΤΕΙΡΟ 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 
ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

100 2 200 24% 248,00 
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21 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) eye 

cauteties  
10 20 200 24% 248,00 

22 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ, ΜΠΛΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ 

ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 250-
350 mOsm/Kg και pH 7.5 ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 
ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

0,70- 0,75ΜL ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 

0,05-0.06% 

1700 4,1 6970 13% 7.876,10 

23 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1 

% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,55 ml και 
άνω. Το ΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 7,2 ± 0,4. ΜΕ 
ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 310 ± 50 

mOsm/kg , ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ≥ 25 
000 mPas ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 2.500.000 ΠΕΡΙΠΟΥ. 

ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΝΟΥΛΑ 
27GA. 

25 12 300 24% 372,00 

24 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI ΠΟΥ 
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΚΑΝΝΟΥΛΑ 
ΑΕΡΟΣ ΚΕΚΑΜΕΝΗ 27 GA , 

ΒΕΛΟΝΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
27GA , ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟ 

ΑΝΑΣΤΡ.ΚΕΚΑΜ.25GA, 
ΟΦΘ.ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΔΙΟ ΕΥΕ 

PAK ΜΕ ΣΑΚΟ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 
100X120CM (+ - 10%), 

SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75mm ΜΕ 

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2mm , 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 20G,  
TAPERED MICROTIP 0.9MM- 
ABS 30K ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, 
ΜΠΩΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΟΥ 

250ml, ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 
LARGE ME ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 1 
ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Χ LARGE 

ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 2 
ΚΑΛΥΜΜΑTA ΟΦΘΑΛΜΟΥ , 
1 10ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

10 37 370 24% 458,80 





 

Σελίδα 71 

ΓΑΖΕΣ ROUND,MEDIUM, 
ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ML, 
ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5ML, 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 

5ML ΒΙΔΩΤΕΣ 

25 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ME VENTURI 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ 100 Χ 140cm, 2 

ΠΟΔΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΧL ME 

ΚΟΥΜΠΩΜΑ VELCRO ΚΑΙ ME 
2 ΠΕΤΣΕΤΕΣ,  ΓΑΝΤΙΑ Νο 7,5 
PF, ΓΑΝΤΙΑ Νο 8,0 PF , ΟΦΘ. 

ΧΕΙΡΟΥΡ. ΠΕΔΙO ΜΕ ΣΑΚΟ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 140 X 

127CM , ΒΕΛΟΝΑ 
ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 25GA  

50x22MM PEARCE, 
ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ 25GA 
50x16MM PEARCE, 1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ 6 
TEMAXIΩΝ , 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΓΑΖΕΣ 12ΠΛΕΣ 10Χ10CM 5 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML 

LSE, ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML LS, ΣΥΡΙΓΓΑ 
2ML LS, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 

2,75mm , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 
ΛΟΓΧΗ 20G, 2 SLEEVE 

ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2 
ΜΜ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 28,5kHz 

10 37 370 24% 458,80 

26 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ 
ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ:ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ 
ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 26 G 
ΚΥΡΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 31 
MM. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΟΔΟΥ.  

20 6 120 24% 148,80 

27 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ POLISHER 
ΒΕΛΟΝΕΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
POLISHER ΜΕ ΑΚΡΟ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 27 G, ΚΥΡΤΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 22 MM. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ.  

20 10 200 24% 248,00 

28 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΜΕ 

ΛΑΒΗ  
50 2,35 117,5 24% 145,70 
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29 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 

ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ 
18000 0,28 5040 24% 6.249,60 

30 

ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΑΣ 
.AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΚΟΡΗΣ.(ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ) 

1 140 140 24% 173,60 

31 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΙΛΕΤΟ 19G Η 
ΚΕΡΑΤΟΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΛΟΓΧΕΣ 
19G ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ 
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟ 1.37mm 

(0.53in) ΩΣ 0.59in. 

3700 2 7400 24% 9.176,00 

32 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 

ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
2,75mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ 

SLIT ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm cleear-cuf 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 40ο-

50ο ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ. 

3700 4 14800 24% 18.352,00 

33 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΧΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ 

(ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ) 25G X 5/8 
in ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ , 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΞΙΑ- 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ 

ΕΠΑΝΩ 

3700 0,8 2960 24% 3.670,40 

34 

ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΕ 

27GΑ  (0,40mmX22mm) 
ΑΠΟΠΛΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΝΩ - 
ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ, ΧΩΡΙΣ 

ΓΩΝΙΑ 

3700 0,8 2960 24% 3.670,40 

35 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 

ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ 120 cm 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 9 
cm-10 cm. H ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

120 cm 

3953 1 3953 24% 4.901,72 

(ΚΡΌΤΑΦΟ-ΚΡΌΤΑΦΟ) 

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 

ml 
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36 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 

ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ 127 cm 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 
(ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 9 
cm-10 cm. H ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

140 cm 

40 8 320 24% 396,80 

(ΚΡΌΤΑΦΟ-ΚΡΌΤΑΦΟ) 

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 

ml 

37 

ΛΑΒΙΔΕΣΤΥΠΟΥECKAR
DTILM 23g/25g 

12 153,21 1838,52 24% 2.279,76 

Ειδικό εργαλείο 
κατηγορίας λαβίδας 
υαλ/δούς τύπου 
Endgripping για αφαίρεση 
έσω αφοριστικής 
μεμβράνης (ILM) μίας 
χρήσης 23 Gauge.  

Λαβίδα με δυνατότητα 
εισαγωγής στον οφθαλμό 
από τροκάρ 23g/25g για 

την αποκόλληση έσω 
αφοριστικών μεμβρανών 
του αμφιβληστροειδούς  

38 

  

12 36,84 442,08 24% 548,18 

ΒΕΛΟΝΕΣPICKNEEDLE
CANNULAS 23/25g 

Στυλεός με δυνατότητα 
εισαγωγής στον οφθαλμό 
από τροκάρ 23g/25g για 
την αποκόλληση 
επιωχρικών μεμβρανών 
του αμφιβληστροειδούς. Η 
χρήση του γίνεται 
αποκλειστικά με σύνδεση 
και ρύθμιση από το 
μηχάνημα βιτρεκτομών 

39 

ΕΠΙΚΕΡΑΤΙΚΟΣΦΑΚΟΣ
ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΙΚΟΣΜΙΑΣΧ
ΡΗΣΗΣ (DISPOSABLE 
VITRECTOMY FLAT 
LENS) 

12 53,23 638,76 24% 792,06 

40 

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΤΥΠΟΥ 5700 ΣΕ 
ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. MΕ 
ΙΞΩΔΕΣ 5700 MPAS ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 
1.404.  

20 80,9 638,76 24% 792,06 





 

Σελίδα 74 

Συμβατή με το σύστημα 
ένθεσης του μηχανήματος 
Βιτρεκτομής 

41 

ΠΕΡΦΛΟΥΟΡΟΔΕΚΑΛΙΝ
Η (C10F18) 

20 80,9 638,76 24% 792,06 

ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣΥΡΙΓΓ
ΑΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ml 
κατά προτίμηση να 
συνοδεύονται από 
κάνουλα έγχυσης  βαρέος 
υγρού 

Διάλυμα υγρής δεκαλίνης 
σε φιαλίδιο των 7ml με 
ιξώδες 2.9 mPas δείκτη 
διάθλασης 1.314 μοριακό 
βάρος 462 ειδικό βάρος 
1.93g/cm3 και σημείο 
βρασμού στους 141 
βαθμούς Κελσίου με 
σύριγγα και κάνουλα 
έγχυσης 20G 

42 

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ILM  & ERM 

30 51,6 638,76 24% 792,06 

Στείρο υγρό διπλής 
χρώσεως 
επιαμφιβληστροειδικών 
μεμβρανών και έσω 
αφοριστικήςμεμβράνης 
αμφιβληστροειδούς, 
τύπου μείγματος μπλε του 
τρυπανίου και brilliantBlue 
G ή ισοδύναμο, σε 
σύριγγα ή φιαλίδιο κατ ́ 
ελάχιστον 0,5 ml 

43 

ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΤΥΠΟΥ SF6 
(ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) 

20 50 638,76 24% 792,06 
Να είναι σε 
αποστειρωμένη 
συσκευασία πολλαπλών 
χρήσεων, να συνοδεύεται 
από φίλτρο 50 cc και 3-
way 

44 

ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΤΥΠΟΥ C3F8 
(ΠΕΡΦΛΟΥΡΟΠΡΟΠΑΝΙ
Ο) 

20 50 638,76 24% 792,06 
 Να είναι σε 
αποστειρωμένη 
συσκευασία πολλαπλών 
χρήσεων, να συνοδεύεται 
από φίλτρο 50 cc και 3-
way. 
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45 

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΤΥΠΟΥ HD ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 
10 ML. MΕ ΙΞΩΔΕΣ 3300 
MPAS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ 
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404.  

5 131 638,76 24% 792,06 

Συμβατή με το σύστημα 
ένθεσης του μηχανήματος 
Βιτρεκτομή 

46 

Λαβίδα αποστειρωμένη 
μιας χρήσης για αφαίρεση 
ξένου σώματος, με 
μαγνητική κεφαλή, η οποία 
μπορεί να αφαιρέσει 
σώματα από σίδηρο ή 
χάλυβα. Διαθέσιμη σε 
18G, με ενεργοποίηση 
360 μοιρών ώστε να 
γίνεται η προσέγγιση του 
Αμφιβληστροειδή από 
οποιαδήποτε γωνία με 
χρωματική κίτρiνη 
κωδικοποίηση για τα 
Gauge.  Συσκευασία 6τμχ 

2 125,32 250,64 24% 310,79 

47 

Λαβίδα με ξύστρα 
επικαλυμένη από σκόνη 
διαμαντιού για ανασήκωση 
μεμβρανών μιας χρήσης 
23G. Συσκευασία 5 

τεμαχίων. 

2 104,11 208,22 24% 258,19 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 67.667,62 
 

82.947,00 
 

Οι αναγραφόμενες  ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση 

των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Για τα είδη του Γ2' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε 
είδους. 
 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

Α)Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα 
κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς 

η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, 

ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του). 
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Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων 

καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.  

 

 

Γ3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 TIMH 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΜΕ ΦΠΑ 

48 

ΛΑΒΙΔΕΣ 
ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

HARMS-ΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 10 
cm- ΣΚΕΛΗ  ΕΥΘΕΙΑ -

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 

mm ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 
10/0 ΕΥΘΕΙΕΣ  

12 265 3.180,00 24% 3.943,20 

49 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ HARMS-ΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 10 
cm- ΣΚΕΛΗ  ΚΥΡΤΑ -

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
ΛΕΙΑ 5 mm ΓΙΑ 

ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0  
ΚΥΡΤΕΣ (ΟΧΙ ΓΩΝΙΩΤΕΣ)  

12 350 4.200,00 24% 5.208,00 

50 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Mc 
Pherson ΜΕ ΣΚΕΛΗ 

ΕΠΙΠΕΔΑ (ΟΧΙ ΚΥΡΤΑ ) 
ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 
mm ΜΕΧΡΙ 11 mm ΜΕ 

ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

10 250 2.500,00 24% 3.100,00 

51 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΣΧΑΣΗΣ 
ΠΥΡΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ (ΤΣΟΠΕΡ) 
ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 
1,5mm ±1%, 0,9 mm 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ 
98mm ΤΥΠΟΥ 
NAGAHARA 

10 170 1.700,00 24% 2.108,00 
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52 

ΛΑΒΙΔΑ 
ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ULTRATA, ΓΩΝΙΩΤΗ 
ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ 

ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ 
ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 14.0 

mm +-5%.  Η ΛΑΒΙΔΑ 
ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ 

ΔΙΑΡΡΟΗ 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ 
ΘΑΛΑΜΟ. ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΚΟΣ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 103 

mm ΚΑΙ 106 mm 

10 415 4.150,00 24% 5.146,00 

53 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ 

ΓΙΑ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΝΕΣΕΙΣ 

1 220 220,00 24% 272,80 

54 

ΛΑΒΙΔΑ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ:ΛΑΒΙΔΑ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 

HOSKINS 0,25 MM 
NOTCHED. ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΕΤΑΞΥ 82 MM ΚΑΙ 86 
MM. ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.   

8 150 1.200,00 24% 1.488,00 

55 

ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ 
MOORFIELDS, ΜΕ 

ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΤΑ 

ΑΚΡΑ. ΜΕ ΑΚΡΑ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 2,5 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ 111 
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

4 200 800,00 24% 992,00 

56 

ΛΑΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ COLIBRI ΜΕ 
ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ 

ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 
ΑΚΡΟ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ 

ΑΚΡΩΝ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, 
ΚΕΚΑΜΜΕΝΩΝ. 

ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 86 
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

6 542 3.252,00 24% 4.032,48 
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57 

ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ 
ΤΥΠΟΥ TROUTMAN 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΑ 
ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ  
ΑΚΡΑ 17mm   ΜΕ 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ 
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ 

ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 112mm ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

3 400 1.200,00 24% 1.488,00 

58 

ΛΑΒΙΔΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ  ΤΥΠΟΥ 
VANNAS  ΜΙΚΡΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ 

ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ 
ΑΚΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 85mm. ΥΛΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

2 465 930,00 24% 1.153,20 

59 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ 
ΤΥΠΟΥ 

BARRAQUER.ΜΕ 
ΕΛΑΦΡΩΣ 

ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 9 

ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΧΩΡΙΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. 
ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 134 

ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

3 285 855,00 24% 1.060,20 

60 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
(ACM) ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 
ΣΩΛΗΝΩΣΗ 15,25 CM. 

2 60 120,00 24% 148,80 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,75 MM. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,6 MM. 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΚΡΗ Η ΟΠΟΙΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ACM 

ΝΑ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ 
ΑΚΡΗ ΤΟΥ TIP ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΡΟΗΣ. 
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΝΑ 
ΚΟΥΤΙ   

61 

ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ 
NAGAHARA ΜΕ ΑΚΡΗ 
ΤΙΡ 1.75mm ΚΑΙ ΜΕ 
ΚΛΙΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ 60 

ΜΟΙΡΕΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
PHACO CHOP ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΔΕΞΙΟ ΧΕΡΙ ΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ 114mm 

 

9 160 1.440,00 24% 1.785,60 

62 

ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΚΕΚΚΑΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΤΥΠΟΥ LITTLERΜΕ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ  

ΑΚΡΑ. ΜΗΚΟΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΔΑ 
ΣΚΕΛΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΟ 27 

ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ 119 
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ 

4 90 360,00 24% 446,40 

63 

ΛΑΒΙΔΑ ΙΡΙΔΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MOD. 
BONN DELICATE ME 
ΔΟΝΤΙ ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ 

ΠΕΠΛΑΤΗΣΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 75mm 

2 350 700,00 24% 868,00 

64 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 
6mm 23G ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 
23G 

1 29 29,00 24% 35,96 

              ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  26.836,00 
 

33.276,64 

 

Οι αναγραφόμενες  ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση 

των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα 

προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον 

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές 

θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. 

 

Για τα είδη του Γ3' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα 
προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από 
αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε 
είδους. 
 

   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:  

Α)Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα 
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κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

Γ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο 

την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων 

καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.                    

 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ ------------ 
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                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ–ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της 

διακήρυξης σε μορφή .xml, και .pdf ως συνημμένο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 103852. 

Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.  

Αναφορικά με το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ η διαδικασία έχει ως εξής:  

Η Αναθέτουσα Αρχή:  

(α) Δημιουργεί το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για την συγκεκριμένη Διακήρυξη, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας 

τα κατάλληλα πεδία μέσα από την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Σο αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .XML και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με 

κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Σο αρχείο αυτό το αναρτά στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της Διακήρυξης.  

Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 

του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, 

πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου 

ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο 

σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Σο αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή, σε μορφή .PDF. Σε περιβάλλον 

Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο .PDF μέσω του Chrome 

(έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων .PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔμπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .PDF που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει 

ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε μορφή .XML ή σε .PDF στον ηλεκτρονικό 

φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ είτε με τη χρήση του αρχείου 

.PDF είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .XML στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

(https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el).  

Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη 

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ:  

α. Στην περίπτωση που ένας Οικονομικός Φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 

συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.  

β. Στην περίπτωση που ένας Οικονομικός Φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε 

μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων Οικονομικών Φορέων (λ.χ. 

Ενώσεων, Κοινοπραξιών, Συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 
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Οικονομικό Φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται.  

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) To ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο 

πρόσωπο/α του Οικονομικού Φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.  

(2) Σο ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των παρ. β και γ του παρόντος άρθρου.  

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άρθρο 107, §13  

«13. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:  

Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.  

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα 

η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

2. Ως εκπρόσωπος του Οικονομικού Φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον Οικονομικό Φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

 

 

 

 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ------------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης 

Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να καταγράφει το είδος για το οποίο 

συμμετέχει και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές-Γενικοί Όροι” του Παραρτήματος IΙ της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Προς τούτο, συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος 

είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

α) Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

β) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή 

ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και 

η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

γ) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

δ) Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.). 

 

Φύλλο Συμμόρφωσης 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Α/Α 
1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

1.1 

ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ: 

ΝΑΙ   Με κάλυμμα οθόνης 

Με κάλυμμα τραπεζιδίου 
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Με 2 
sleevesέγχυσης(irrigationsleeves) 
για τομές ≥ 2,75 

Με θάλαμο δοκιμών 

1.2 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G 

ΝΑΙ   

1. Κασέτα με σύστημα 
σωληνώσεων για έγχυση του BSS 
μέσω πεπιεσμένου αέρα (AFI) 

2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 

3. με γραμμή έγχυσης 

4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 

5. με κάλυμμα οθόνης 

6. με κάλυμμα 

τηλεχειριστηρίου 

7. με υαλοειδοτόμο 23g   

8. με ενδοφωτισμό 23g 

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 
ανεπίστροφη βαλβίδα 
προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 
23g 

10. 3 βύσματα (τάπες) σκληρού 
χιτώνα 23g 

11. τάπα σφράγισης της κασέτας 
12. επιπλέον stopcock (για 
έγχυση ενδοβόλβιων αερίων) 
13. με αντάπτορα male to male. 

1.3 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 

23G Biblade.  

1. Κασέτα με σύστημα 

σωληνώσεων για έγχυση του 

BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα 

(AFI)  

2. Με δεύτερη γραμμή 

αναρρόφησης  

3. Με γραμμή έγχυσης  

4. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. 

Με κάλυμμα οθόνης  

6. Με κάλυμμα 

τηλεχειριστηρίου  

7. Με υαλοειδοτόμο διπλής 

κοπής Biblade 23g  

8. Με ενδοφωτισμό 23g  

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 

ανεπίστροφη βαλβίδα 

προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 

23g  

10. 3 βύσματα (τάπες) 

σκληρού χιτώνα 23g  

11. Τάπα σφράγισης της 

κασέτας  

ΝΑΙ   
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12. Επιπλέον stopcock (για 

έγχυση ενδοβόλβιων αερίων)  

13. Με αντάπτορα male to 

male 

1.4 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

(ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G  

1. Κασέτα με σύστημα 

σωληνώσεων για έγχυση του 

BSS μέσω πεπιεσμένου αέρα 

(AFI)  

2. Με δεύτερη γραμμή 

αναρρόφησης  

3. Με γραμμή έγχυσης  

4. Με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. 

Με κάλυμμα οθόνης  

6. Με κάλυμμα 

τηλεχειριστηρίου  

7. Με υαλοειδοτόμο 23g  

8. Με ενδοφωτισμό 23g  

9. 3 κάνουλες τροκάρ με 

ανεπίστροφη βαλβίδα 

προφορτωμένα σε μαχαιρίδιο 

23g  

10. 3 βύσματα (τάπες) 

σκληρού χιτώνα 23g  

11. Τάπα σφράγισης της 

κασέτας  

12. Επιπλέον stopcock (για 

έγχυση ενδοβόλβιων αερίων)  

13. Με αντάπτορα male to 

male  

14. Με 2 sleeve έγχυσης 

MICS  

15. Με θάλαμο δοκιμών  

16. Με κλειδί για το TIP 

ΝΑΙ   

1.5 
ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G 

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΝΑΙ   

1.6 
ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G 

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με φωτισμό 

ΝΑΙ   

1.7 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΝΑΙ   

1.8 

TIP FRAGMENTATION 20G Ή 23G 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥ- 

ΝΑΙ   
ΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 





 

Σελίδα 86 

ΧΡΗΣΗΣ  

1.9 

ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η΄ 23G ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟ- 

ΝΑΙ   
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.10 
SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ ΝΑΙ   

2,75 

1.11 

TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ 
ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1750 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΝΑΙ   

ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

1.12 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΝΑΙ   
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.13 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑ- ΝΑΙ   

ΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

1.14 
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΠΟΛΛΑΠΛΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ 

ΝΑΙ   

1.15 
CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 

ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙ- ΝΑΙ   

ΣΜΟ 

1.16 

ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ-
ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G 

ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΝΑΙ   

ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.17 BSS ΓΥΑΛΙΝΟ ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ) ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
1.Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για 
επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, 
καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης. 
2.Με αντλία τύπου Venturi με δυνατότητα 
ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης. 
3.Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. 
4.Με θύρα υπερήχου για σύνδεση με στειλεό 
υαλοειδεκτομής τύπου υπερήχου.  
5.Με πλήρως προγραμματιζόμενο 
ποδοδιακόπτη. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα 

ΝΑΙ 

  





 

Σελίδα 87 

ασύρματης σύνδεσής του. 
6.Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών 
(τουλάχιστον 2.500 κοπές). Θα εκτιμηθεί η 
δυνατότητα περισσότερων κοπών. 
7.Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για 
τομές 23g. 
8.Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon. 
9.Με 3 ειδικά φίλτρα κατά της 
φωτοτοξικότητας των πηγών ενδοφωτισμού 
για την μέγιστη δυνατή προστασία του 
αμφιβληστροειδούς 
10.Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης 
ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων. 
11.Με δυνατότητα διαθερμίας και 
ενδοδιαθερμίας 23g. 
12.Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser. 
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του 
endolaser από τον κυρίως,  υπάρχοντα 
ποδοδιακόπτη. 
13.Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου 
γκιλοτίνας 20g. 
14.Με ασύρματο φωτιζόμενο 
τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών. 
15.Με δυνατότητα αποθήκευσης μνημών 
ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη. 
16.Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο 
κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση 
καταρράκτη και βιτρεκτομής. 
17.Με 2 στυλεoύς φακοθρυψίας 
18.Με 2 στυλεούς φραγμοτόμους 
πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation). 
 

H  μειοδότρια εταιρία θα πρέπει μαζί με το 
μηχάνημα – συνοδό εξοπλισμό να 
παραχωρήσει οπτικό εξάρτημα (ισοδύναμο 
BIOM ή ΕΙΒΟS) που θα προσαρμόζεται στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο όταν θα 
παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των 
βιτρεκτομών. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

Η μειοδότρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει 
εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο σύμβουλο 
για την εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο 
και του νοσηλευτικού προσωπικού στις 
επεμβάσεις βιτρεκτομής. Θα εκτιμηθεί η 
άμεση διαθεσιμότητά του για την 
υποστήριξη επεμβάσεων βιτρεκτομής όταν 
ζητηθεί από το νοσοκομείο.  
Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του 
μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος 
δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκεια ενός (1) 
μηνός. Στο διάστημα αυτό θα 
πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των 
χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας 
της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα 
γίνει η οριστική ποιοτική παραλαβή του 
μηχανήματος. 
Κατά την διάρκεια της Σύμβασης η εταιρία 
θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή 
λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία 

ΝΑΙ 
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πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο 
εκτός των αναλωσίμων. Επίσης την 
προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, 
συμπεριλαμβανομένων και των υλικών 
συντήρησης (service, κ.λ.π.) καθώς και την 
παροχή ανταλλακτικών (ν’ αντικαθίστανται 
επί βλάβης τα probe φακοθρυψίας, τα  probe 
fragmentation, οι στειλεοί έγχυσης 
αναρρόφησης και οι ομοαξονικοί και  
πρόσθιοι υαλοειδοφάγοι) .  
Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού και η 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα 
πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος το πολύ 
(30) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του 
κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο του 
ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας 
σύναψης σχετικής σύμβασης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει 
την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού 
και η τοποθέτησή του θα γίνει με έξοδα και 
ευθύνη της προμηθεύτριας εταιρείας 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους:  
Α)Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για 
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση 
που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, 
υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς 
τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό 
προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής 
αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής 
και λήξης, καθώς η λήξη δεν θα πρέπει να 
είναι κοντά στην ημερομηνία που θα 
πραγματοποιείται η παραγγελία, ειδάλλως η 
αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα 
επιστροφής και αντικατάστασής του). 
Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης 
του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 
σχετικούς όρους της διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  
Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν 
δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος 
από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση 
του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή 

ΝΑΙ 
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ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και 
την ασφάλεια πραγμάτων. 

 

ΤΜΗΜΑ Β. 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

 

Α/Α 
2 

Περιγραφή προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Υποψηφίου  Παραπομπή 

2.1 Κασέτες φακοθρυψίας με 
σάκο συλλογής υγρών 

τουλάχιστον 500ml, όπου θα 
συμπεριλαμβάνεται τοtipκαι 
το sleeve τομής έως 2,75mm, 

με συνοδό 
εξοπλισμόμηχάνημα 

φακοθρυψίαςπερισταλτικής 
αντλίας και υπερήχων 

στρέψης,μέχρι εξαντλήσεως 
του αποθέματος. 

ΝΑΙ   

2.2 Ισότονο αλατούχο διάλυμα 
έκπλυσης (BSS) για 

οφθαλμολογική χρήση, σε 
συσκευασία ασκού 500ml, 

πλήρως συμβατό με το 
μηχάνημα συνοδού 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

2.3 Στυλεός πρόσθιας 
υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 

4.000 κοπών το λεπτό, πλήρως 
συμβατός με το μηχάνημα 

συνοδού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

2.4 Στυλεός 
πλύσης/αναρρόφησης 
πολλαπλών χρήσεων, 
κεκαμμένος, πλήρως 

συμβατός με το μηχάνημα 
συνοδού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

2.5 Στυλεός 
πλύσης/αναρρόφησης 

πολλαπλών χρήσεων, με 
γωνίωση 90°, πλήρως 

συμβατός με το μηχάνημα 
συνοδού εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

2.6 Μεταλλικό κλειδί ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

ΝΑΙ   
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1.Το προσφερόμενο σύστημα 
φακοθρυψίας να είναι τελευταίας 
τεχνολογίας κατάλληλο για 
φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή 
και διαθερμία και να λειτουργεί με 
περισταλτική αντλία. 
  
2. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από 2 
στυλεούς που συνδυάζουν τα 
χαρακτηριστικά  συμβατικών & 
στρέψης υπερήχων σε υψηλή 
συχνότητα υπερήχων (τουλάχιστον 
28KHz). 
  
3. Να υπάρχει δυνατότητα 
ειδοποίησης με μήνυμα στην οθόνη 
όταν το ισότονο διάλυμα έχει σχεδόν 
τελειώσει με ταυτόχρονη διακοπή της 
λειτουργίας και συνέχεια της 
λειτουργίας μόνο με την 
αντικατάστασή του. 
  
4. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
τουλάχιστον 23G υαλοειδεκτόμου  
τύπου “γκιλοτίνας” υψηλής απόδοσης, 
με δυνατότητα τουλάχιστον 4.000 
κοπών το λεπτό. 
  
5.  Να υπάρχει η δυνατότητα το 
μηχάνημα να διατηρεί σταθερή την 
ενδοφθάλμια πίεση καθ´ όλη τη 
διάρκεια της  επέμβασης σε όρια που 
επιθυμεί ο χειρουργός και  ανεξάρτητα 
από τις κινήσεις που εκτελεί. 

Η μειοδότρια εταιρία θα πρέπει να 
διαθέτει εκπαιδευμένο – 

πιστοποιημένο σύμβουλο για την 
εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο και 

του νοσηλευτικού προσωπικού στις 
επεμβάσεις φακοθρυψίας. Θα 

εκτιμηθεί η άμεση διαθεσιμότητά του 
για την υποστήριξη επεμβάσεων 

φακοθρυψίας όταν ζητηθεί από το 
νοσοκομείο.  

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία 
του μηχανήματος θα ακολουθήσει 
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας 

διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα 
αυτό θα πραγματοποιηθεί η 

εκπαίδευση των χειριστών, ιατρών και 
τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου 
δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η 
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οριστική ποιοτική παραλαβή του 
μηχανήματος. 

Κατά την διάρκεια της Σύμβασης η 
εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για 
την καλή λειτουργία του μηχανήματος 
χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για 
το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων. 
Επίσης την προληπτική συντήρηση του 

εξοπλισμού σε τακτά χρονικά 
διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστικού οίκου, 
συμπεριλαμβανομένων και των υλικών 
συντήρησης (service, κ.λ.π.) καθώς και 

την παροχή ανταλλακτικών (ν’ 
αντικαθίστανται επί βλάβης τα probe 

φακοθρυψίας, οι ομοαξονικοί στειλεοί 
έγχυσης αναρρόφησης και οι πρόσθιοι 

υαλοειδοφάγοι). * 
Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού 

και η εκτέλεση των απαιτούμενων 
εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός 

διαστήματος το πολύ (30) 
ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης του 

κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο 
του ανακοινώνεται η ανάθεση της 

προμήθειας σύναψης σχετικής 
σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί 

την προμήθεια, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τον 
εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Η παράδοση του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού και η τοποθέτησή του θα 
γίνει με έξοδα και ευθύνη της 

προμηθεύτριας εταιρείας 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους:  
Α)Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα 
για την επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. 
Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον 
φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης που θα κατασκευάσει το 
τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι 
του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης. 
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Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής 
αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης, καθώς η λήξη 
δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην 
ημερομηνία που θα πραγματοποιείται 
η παραγγελία, ειδάλλως η αναθέτουσα 
αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής 
και αντικατάστασής του). 
Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος 
παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού 
θα γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους 
της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από την 
αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών 
ή ενδεχομένως άλλων προσώπων 
καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

Γ1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

3 

ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 

ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4% ΚΑΙ 1,8% ΜΕ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5%, ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 

ΤΩΝ 0,55 ΚΑΙ 0,8 ML 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ 
ΒΑΡΟΣ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  

DALTONS (+ - 10% )ΚΑΙ 
ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 305  

MOSM/KG (+ - 10%). ΙΞΩΔΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,4% 

NAHA (BIO II) 100000 CPS (+ - 
10%) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 

1,8% NAHA 80.000 CPS (+ -
10%) PH 7,7  ΓΙΑ ΤΟ 1,4 % (+ - 
10%) NAHA ΚΑΙ PH 6,8 ΓΙΑ ΤΟ  

1,8%  (+ - 10%) NAHA 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Η ΕΓΧΥΣΗ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 
2,2 MM Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.  

ΝΑΙ    
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4 

ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ: 1) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 

ΝΑΤΡΙΟΥ 1% , 2) 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΘΕΪΚΗΣ ΧΟΝΔΟΪΤΙΝΗΣ 4% ΚΑΙ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 3%   

ΝΑΙ   

5 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ 
ΝΑΤΡΙΟΥ 1,5% ΜΕ 

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 1% 
, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5% ΓΙΑ 

ΕΝΔΟΦθΑΛΜΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ   

ΝΑΙ   

6 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ 

ΝΑΙ   

ΦΙΑΛΙΔΙΑ Η΄ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΤ 
ΈΛΑΧΙΣΤΟΝ  

2ml (HPMC) 
ΓΙΑΕΠΙΚΑΛΥΨΗΚΕΡΑΤΟΕΙΔ
ΟΥΣ 

ΣΤΕΙΡΗ ΙΣΟΤΟΝΗ 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 
ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΜΕΘΥΛΣΕ
ΛΟΥΛΟΖΗ (HPMC)  

σε συγκέντρωση 2% και 
μέσο μοριακό βάρος 80,000 
Daltons ιξώδες 4,000+/-
1,500 mPas στα 0,0 sec 
στους 25 βαθμούς κελσίου 
με ωσμωμοριακότητα 285 
mOsm/kg+/-32 pH:7.2+/-0.4 
Η ποσότητα κατά τεμάχιο 
να είναι 2,0 ml 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 
προσκομίσουν με την προσφορά 
τους:  
Α)Έγγραφη δήλωση του 
συμμετέχοντα για την 
επιχειρηματική μονάδα στην 
οποία θα κατασκευαστεί το 
προϊόν. Στην περίπτωση που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής, 
υποχρεούται επιπροσθέτως να 
δηλώνει προς τον φορέα ότι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης που θα κατασκευάσει 
το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί 
έναντι του, την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνο ζωής 
αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης, καθώς η 
λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά 
στην ημερομηνία που θα 
πραγματοποιείται η παραγγελία, 

ΝΑΙ   
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ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα 
έχει το δικαίωμα επιστροφής και 
αντικατάστασής του). 
Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος 
παράδοσης του υπό προμήθεια 
υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους σχετικούς 
όρους της διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  
Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν 
να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από 
την αγορά, σε περίπτωση που η 
χρήση του θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία ή και την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή 
ενδεχομένως άλλων προσώπων 
καθώς και την ασφάλεια 
πραγμάτων.  
 

 

Γ2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

 
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

7 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

2,2mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT  
ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm 
clear-cuf KAI ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  

ΓΩΝΙΩΣΗ 40o-50o ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΝΑΙ   

8 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,4 
mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT 

ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  2 
mm+- 5% μ.χ. 

αποστειρωμένα KAI ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 40o-50o 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΝΑΙ 
  

9 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΕΥΘΕΑ Μ.Χ. 15 ΜΟΙΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΝΑΙ 
  

10 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

ΝΑΙ 
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ΕΥΘΕΑ Μ.Χ. 30 ΜΟΙΡΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

11 

ΒΕΛΟΝΑ  23 GA ΜΗΚΟΥΣ 1 
(ΜΙΑΣ) ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ) 

ΝΑΙ 
  

12 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 
CRESCENT ΓΩΝΙΩΤΑ ΜΕ 
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ  

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΛΕΠΙΔΑ , 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ 

ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,3-
2,5MM 

ΝΑΙ 
  

13 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (tension ring) 

11,12,13 mm 

ΝΑΙ 
  

14 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΡΙΔΟΣ 
(ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΗΜΙ-

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 TMX 

ΝΑΙ 
  

15 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 27 GA  
ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΩΣ 
ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

10mm, ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ. 

ΝΑΙ 
  

16 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΕΣ 
ΤΥΠΟΥ  ATKINSON (25GA X 

1 1/2 in) 

ΝΑΙ 
  

17 
ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ  

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΟΙ 
ΝΑΙ 

  

18 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ 

ΕΠΑΦΗΣ  
ΝΑΙ 

  

19 

ΒΕΛΟΝΕΣ - ΑΓΚΥΛΕΣ VECTIS 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ 

SNELLEN STERISEAL  25G 
IRRIGATING VECTIS 0,5mm 

ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ  

ΝΑΙ 
  

20 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 15ml +- 5mlμε 
βιδωτό καπάκι  ΣΤΕΙΡΟ 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 
ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

ΝΑΙ 
  

21 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) eye 

cauteties  

ΝΑΙ 
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22 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ, ΜΠΛΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ 

ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 250-
350 mOsm/Kg και pH 7.5 ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 
ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

0,70- 0,75ΜL ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 

0,05-0.06% 

ΝΑΙ 
  

23 

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1 

% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,55 ml 
και άνω. Το ΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 7,2 ± 0,4. 
ΜΕ ΩΣΜΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 310 ± 
50 mOsm/kg , ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ≥ 

25 000 mPas ΚΑΙ ΜΕ 
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 2.500.000 

ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΚΑΝΟΥΛΑ 27GA. 

ΝΑΙ 
  

24 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI ΠΟΥ 
ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΚΑΝΝΟΥΛΑ 
ΑΕΡΟΣ ΚΕΚΑΜΕΝΗ 27 GA , 

ΒΕΛΟΝΑ 
ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27GA , 

ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟ 
ΑΝΑΣΤΡ.ΚΕΚΑΜ.25GA, 

ΟΦΘ.ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΔΙΟ ΕΥΕ 
PAK ΜΕ ΣΑΚΟ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 
100X120CM (+ - 10%), 

SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75mm ΜΕ 

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2mm , 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 20G,  
TAPERED MICROTIP 0.9MM- 
ABS 30K ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, 
ΜΠΩΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΟΥ 

250ml, ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 
LARGE ME ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 

1 ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Χ 
LARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 

2 ΚΑΛΥΜΜΑTA 
ΟΦΘΑΛΜΟΥ , 1 10ΑΔΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ 

ROUND,MEDIUM, ΣΥΡΙΓΓΑ 

ΝΑΙ 
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ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ML, ΣΥΡΙΓΓΑ 
2,5ML, 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML 

ΒΙΔΩΤΕΣ 

25 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ME VENTURI 
ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ 100 Χ 140cm, 

2 ΠΟΔΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΧL ME 

ΚΟΥΜΠΩΜΑ VELCRO ΚΑΙ 
ME 2 ΠΕΤΣΕΤΕΣ,  ΓΑΝΤΙΑ Νο 
7,5 PF, ΓΑΝΤΙΑ Νο 8,0 PF , 
ΟΦΘ. ΧΕΙΡΟΥΡ. ΠΕΔΙO ΜΕ 

ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 
140 X 127CM , ΒΕΛΟΝΑ 

ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 25GA  
50x22MM PEARCE, 

ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ 25GA 
50x16MM PEARCE, 1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ 6 
TEMAXIΩΝ , 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΓΑΖΕΣ 12ΠΛΕΣ 10Χ10CM 5 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML 

LSE, ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML LS, 
ΣΥΡΙΓΓΑ 2ML LS, 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75mm , 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 20G, 2 
SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ 
ΑΠΟ 2,2 ΜΜ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 
ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 28,5kHz 

ΝΑΙ 
  

26 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ 
ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ:ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ 
ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 26 G 
ΚΥΡΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 31 
MM. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ 

ΟΔΟΥ.  

ΝΑΙ 
  

27 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ POLISHER 
ΒΕΛΟΝΕΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 
POLISHER ΜΕ ΑΚΡΟ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 27 G, ΚΥΡΤΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 22 MM. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ.  

ΝΑΙ 
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28 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΜΕ 

ΛΑΒΗ  
ΝΑΙ 

  

29 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 

ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ 
ΝΑΙ 

  

30 

ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΑΣ 
.AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 

ΚΟΡΗΣ.(ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ) 

ΝΑΙ 
  

31 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΙΛΕΤΟ 19G Η 
ΚΕΡΑΤΟΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΛΟΓΧΕΣ 
19G ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ 
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟ 1.37mm 

(0.53in) ΩΣ 0.59in. 

ΝΑΙ 
  

32 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 

ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
2,75mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ 

SLIT ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm cleear-cuf 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΓΩΝΙΩΣΗ 40ο-

50ο ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ. 

ΝΑΙ 
  

33 

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΧΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ 

(ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ) 25G X 5/8 
in ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ , 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΞΙΑ- 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ 

ΕΠΑΝΩ 

ΝΑΙ 
  

34 

ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΕ 

27GΑ  (0,40mmX22mm) 
ΑΠΟΠΛΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΝΩ - 
ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ, ΧΩΡΙΣ 

ΓΩΝΙΑ 

ΝΑΙ 
  

35 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 
ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 

ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ 120 cm 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 

(ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 
9 cm-10 cm. H ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

120 cm 

ΝΑΙ 
  

(ΚΡΌΤΑΦΟ-ΚΡΌΤΑΦΟ) 

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
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ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 

ml 

36 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ 
ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ 127 cm 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ 

(ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 

9 cm-10 cm. H ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

140 cm 

ΝΑΙ 
  

(ΚΡΌΤΑΦΟ-ΚΡΌΤΑΦΟ) 

Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 
ml 

37 

ΛΑΒΙΔΕΣΤΥΠΟΥECKAR
DTILM 23g/25g 

ΝΑΙ 
  

Ειδικό εργαλείο 
κατηγορίας λαβίδας 
υαλ/δούς τύπου 
Endgripping για αφαίρεση 
έσω αφοριστικής 
μεμβράνης (ILM) μίας 
χρήσης 23 Gauge.  

Λαβίδα με δυνατότητα 
εισαγωγής στον οφθαλμό 
από τροκάρ 23g/25g για 

την αποκόλληση έσω 
αφοριστικών μεμβρανών 
του αμφιβληστροειδούς  

38 

  

ΝΑΙ 
  

ΒΕΛΟΝΕΣPICKNEEDLE
CANNULAS 23/25g 

Στυλεός με δυνατότητα 
εισαγωγής στον οφθαλμό 
από τροκάρ 23g/25g για 
την αποκόλληση 
επιωχρικών μεμβρανών 
του αμφιβληστροειδούς. 
Η χρήση του γίνεται 
αποκλειστικά με σύνδεση 
και ρύθμιση από το 
μηχάνημα βιτρεκτομών 

39 

ΕΠΙΚΕΡΑΤΙΚΟΣΦΑΚΟΣ
ΜΕΓΕΝΘΥΝΤΙΚΟΣΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ (DISPOSABLE 
VITRECTOMY FLAT 
LENS) 

ΝΑΙ 
  

40 

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΤΥΠΟΥ 5700 ΣΕ 
ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. MΕ 
ΙΞΩΔΕΣ 5700 MPAS ΚΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 
1.404.  

Συμβατή με το σύστημα 
ένθεσης του μηχανήματος 
Βιτρεκτομής 

41 

ΠΕΡΦΛΟΥΟΡΟΔΕΚΑΛΙ
ΝΗ (C10F18) 

ΝΑΙ 
  

ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣΥΡΙΓΓ
ΑΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΈΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ml 
κατά προτίμηση να 
συνοδεύονται από 
κάνουλα έγχυσης  βαρέος 
υγρού 

Διάλυμα υγρής δεκαλίνης 
σε φιαλίδιο των 7ml με 
ιξώδες 2.9 mPas δείκτη 
διάθλασης 1.314 μοριακό 
βάρος 462 ειδικό βάρος 
1.93g/cm3 και σημείο 
βρασμού στους 141 
βαθμούς Κελσίου με 
σύριγγα και κάνουλα 
έγχυσης 20G 

42 

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ILM  & ERM 

ΝΑΙ 
  

Στείρο υγρό διπλής 
χρώσεως 
επιαμφιβληστροειδικών 
μεμβρανών και έσω 
αφοριστικήςμεμβράνης 
αμφιβληστροειδούς, 
τύπου μείγματος μπλε του 
τρυπανίου και 
brilliantBlue G ή 
ισοδύναμο, σε σύριγγα ή 
φιαλίδιο κατ ́ ελάχιστον 
0,5 ml 

43 

ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΤΥΠΟΥ SF6 
(ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ 
ΘΕΙΟ) 

ΝΑΙ 
  

Να είναι σε 
αποστειρωμένη 
συσκευασία πολλαπλών 
χρήσεων, να συνοδεύεται 
από φίλτρο 50 cc και 3-
way 

44 

ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΤΥΠΟΥ C3F8 
(ΠΕΡΦΛΟΥΡΟΠΡΟΠΑΝΙ
Ο) ΝΑΙ 

  
 Να είναι σε 
αποστειρωμένη 
συσκευασία πολλαπλών 
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χρήσεων, να συνοδεύεται 
από φίλτρο 50 cc και 3-
way. 

45 

ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΤΥΠΟΥ HD ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 
10 ML. MΕ ΙΞΩΔΕΣ 3300 
MPAS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ 
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404.  

ΝΑΙ   

Συμβατή με το σύστημα 
ένθεσης του μηχανήματος 
Βιτρεκτομή 

46 

Λαβίδα αποστειρωμένη 
μιας χρήσης για αφαίρεση 
ξένου σώματος, με 
μαγνητική κεφαλή, η 
οποία μπορεί να 
αφαιρέσει σώματα από 
σίδηρο ή χάλυβα. 
Διαθέσιμη σε 18G, με 
ενεργοποίηση 360 
μοιρών ώστε να γίνεται η 
προσέγγιση του 
Αμφιβληστροειδή από 
οποιαδήποτε γωνία με 
χρωματική κίτρiνη 
κωδικοποίηση για τα 
Gauge.  Συσκευασία 6τμχ 

ΝΑΙ   

47 

Λαβίδα με ξύστρα 
επικαλυμένη από σκόνη 
διαμαντιού για 
ανασήκωση μεμβρανών 
μιας χρήσης 23G. 

Συσκευασία 5 τεμαχίων. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 
προσκομίσουν με την προσφορά 
τους:  
Α)Έγγραφη δήλωση του 
συμμετέχοντα για την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην 
περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς 
τον φορέα ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης που 
θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, 
έχει αποδεχθεί έναντι του, την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής 
αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης, καθώς η 
λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά 
στην ημερομηνία που θα 

ΝΑΙ   
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πραγματοποιείται η παραγγελία, 
ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα 
έχει το δικαίωμα επιστροφής και 
αντικατάστασής του). 
Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος 
παράδοσης του υπό προμήθεια 
υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους σχετικούς 
όρους της διακήρυξης του 
διαγωνισμού.  
Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να 
καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν 
να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από την 
αγορά, σε περίπτωση που η χρήση 
του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και 
την ασφάλεια των ασθενών, των 
χρηστών ή ενδεχομένως άλλων 
προσώπων καθώς και την 
ασφάλεια πραγμάτων. 

 

Γ3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

48 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
HARMS-ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΛΑΒΙΔΑΣ 10 cm- ΣΚΕΛΗ  

ΕΥΘΕΙΑ -ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 mm ΓΙΑ 
ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 ΕΥΘΕΙΕΣ  

ΝΑΙ   

49 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
HARMS-ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

ΛΑΒΙΔΑΣ 10 cm- ΣΚΕΛΗ  ΚΥΡΤΑ 
-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 

mm ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0  
ΚΥΡΤΕΣ (ΟΧΙ ΓΩΝΙΩΤΕΣ)  

ΝΑΙ 
  

50 

ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Mc Pherson 
ΜΕ ΣΚΕΛΗ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΟΧΙ ΚΥΡΤΑ 

) ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 mm 
ΜΕΧΡΙ 11 mm ΜΕ ΛΕΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 

ΝΑΙ 
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51 

ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΣΧΑΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(ΤΣΟΠΕΡ) ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 
1,5mm ±1%, 0,9 mm 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
ΜΗΚΟΥΣ 98mm ΤΥΠΟΥ 

NAGAHARA 

ΝΑΙ 
  

52 

ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ULTRATA, 

ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ 

ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
14.0 mm +-5%.  Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ 

ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ 
ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ. ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΚΟΣ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 103 mm ΚΑΙ 106 
mm 

ΝΑΙ 
  

53 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ 

ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ    

54 

ΛΑΒΙΔΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ:ΛΑΒΙΔΑ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ HOSKINS 

0,25 MM NOTCHED. ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 

ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 82 
MM ΚΑΙ 86 MM. ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΤΟΧΗΣ.   

ΝΑΙ 
  

55 

ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ MOORFIELDS, 
ΜΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ. ΜΕ 
ΑΚΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. 

ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 111 
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

ΝΑΙ 
  

56 

ΛΑΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
COLIBRI ΜΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ 

ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ 
ΑΚΡΟ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΚΡΩΝ 5 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΚΕΚΑΜΜΕΝΩΝ. 

ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 86 
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

ΝΑΙ 
  

57 

ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ 
TROUTMAN ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΚΥΡΤΑ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ  ΑΚΡΑ 

17mm   ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ 
ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 112mm 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

ΝΑΙ 
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58 

ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ΤΥΠΟΥ 
VANNAS  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΜΕ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ 
ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 85mm. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ 

ΝΑΙ 
  

59 

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΤΥΠΟΥ 
BARRAQUER.ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ 
ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ 

ΜΗΚΟΥΣ 9 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΧΩΡΙΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. 

ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 134 
ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. 

ΝΑΙ 
  

60 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ (ACM) ΜΕ 

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ 15,25 
CM. 

ΝΑΙ   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,75 
MM. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

1,6 MM. ΕΙΔΙΚΗ 
ΜΙΚΡΟΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΚΡΗ Η 

ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ACM ΝΑ 
ΑΥΤΟ-ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ 
TIP ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΡΟΗΣ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ   

61 

ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ NAGAHARA ΜΕ 
ΑΚΡΗ ΤΙΡ 1.75mm ΚΑΙ ΜΕ 
ΚΛΙΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ PHACO CHOP 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΔΕΞΙΟ ΧΕΡΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

114mm 
 

ΝΑΙ 
  

62 

ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ 
ΤΥΠΟΥ LITTLERΜΕ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ  ΑΚΡΑ. 
ΜΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΔΑ 

ΣΚΕΛΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΟ 27 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 119 

ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ 

ΝΑΙ 
  

63 

ΛΑΒΙΔΑ ΙΡΙΔΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MOD. BONN 
DELICATE ME ΔΟΝΤΙ ΓΩΝΙΩΤΗ 

ΜΕ ΠΕΠΛΑΤΗΣΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 

75mm 

ΝΑΙ 
  

64 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 6mm 23G 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ 23G 

ΝΑΙ 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να 

προσκομίσουν με την προσφορά 

τους:  

Α) Έγγραφη δήλωση του 
συμμετέχοντα για την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην 
περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος 
κατασκευαστής, υποχρεούται 
επιπροσθέτως να δηλώνει προς 
τον φορέα ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης που 
θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, 
έχει αποδεχθεί έναντι του, την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης. 
Β) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος 

παράδοσης του υπό προμήθεια 

υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στους σχετικούς 

όρους της διακήρυξης του 

διαγωνισμού.  

Γ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν 

να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 

απόσυρσης του προϊόντος από την 

αγορά, σε περίπτωση που η χρήση 

του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και 

την ασφάλεια των ασθενών, των 

χρηστών ή ενδεχομένως άλλων 

προσώπων καθώς και την 

ασφάλεια πραγμάτων.                    

 

ΝΑΙ   

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 

 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ------------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Υπόδειγμα Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V------------ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

 

 

 
α/α 

 
Είδος 

 

Μονάδα 
μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Τελική 
τιμή 

μονάδας 
με ΦΠΑ 

Τελική 
συνολική 
τιμή με 
ΦΠΑ 

     
    

     
    

 

 

 

------------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ------------ 

 

 

       
Α/Α  
ΕΙΔΟ
ΥΣ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙΔΟΥΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙ
ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ   ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – 
REF Number  

GMDN   ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑΠΤΥ  

   1        

   2        

   3        

   4        

   5        

   6        

   7        

   8        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ –Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

Ονομασία  Τράπεζας:______________________________________________________   

Κατάστημα:______________________________________________   

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________   

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.   

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας …….. 

ΑΦΜ ……….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]   

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών   

α)…….…………..... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………   

β)……………….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………   

γ)………………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………   

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας,]   

και μέχρι του ποσού των ευρώ ............................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της….…………. για την προμήθεια………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  

................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της 

εν λόγω Εταιρείας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]   

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς).   

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.       

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης:                

Ημερομηνία Έκδοσης:               

Προς Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  

Τμήμα Προμηθειών Νοσ/μείου. οδός: Ελένης Ζωγράφου  , αριθμός:  2, Τ.Κ.:  54635, Πόλη:  

Θεσσαλονίκη .  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ.       για ευρώ      . 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών      , ΑΦΜ 

………… οδός       , αριθμός  , ως Ανάδοχος 

πρόκειται να συνάψει μαζί σας την υπ’  αριθμ.    σύμβαση, που θα καλύπτει την 

ανάθεση     , συνολικής αξίας     και ότι, σύμφωνα με 

σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  της προμήθειας ειδών  

   και ποσού          .   

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα     παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 

υπέρ της Εταιρείας (ή, σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιρειών: 1)   , 2) 

  , ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς 

εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από 

τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή 

μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να 

εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και 

που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την     . 

          Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 

καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα 

παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ, συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

 

---------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIΙ ------------ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII –Σχέδιο Σύμβασης 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τις……………….. έτους 2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 
Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη με 
διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 41 ΤΚ 54635 και της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με 
διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2, Τ.Κ.546 34, ΑΦΜ:999476217νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον 
Διοικητή κ. ……………………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως 
«Α΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» 
 
Και αφετέρου 

η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. 

…………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία με την 

επωνυμία ……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται " Β΄ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ". 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας 

Αρχής σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για 

τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης,  

 
 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία  αποδεκτά  τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία την 

προμήθεια «………………», όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες 

[ακολουθεί: α) πίνακας ποσοτήτων και τιμών των υπό προμήθεια υλικών β) πίνακας ανάλυσης 

τεχνικών στοιχείων των υπό προμήθεια υλικών].    

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά 

του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την ………. του έτους 2021  έως  την 

…………… του   έτους   2022. 
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2.2. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η 

παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τα 

οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται 

στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το 

Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.  

2.3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 

του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το 

υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου. (άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016) 

2.4.  Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, 

συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να 

παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της 

καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, 

τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά 

του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ισχύουν τα 

πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του ν. 4412/2016. 

2.5.  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 

οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό και η ποσότητα. Ο Προμηθευτής 

υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της 

σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ) 

 

Η παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η 

οποία θα συντάξει και το σχετικό Πρωτόκολλο παραλαβής. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό έτοιμο για 

πλήρη λειτουργία, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο του ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει 

να συνοδεύει το διατιθέμενο μηχάνημα. Η Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να αφορά 

όλο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης, από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου 

μηχανήματος με τον συγκεκριμένο Εργαστηριακό Αριθμό (Serial Νumber). Μέσα σ' αυτό το 

χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να επισκευάσει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε 

εξάρτημα ή μέρος του, ή και ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
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Ο προμηθευτής θα διαθέσει υπάλληλο επιστημονικής υποστήριξης, ο οποίος θα επιδείξει στο 

προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς και τα προστατευτικά μέτρα 

ασφαλείας προσωπικού και υλικού χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής 
λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των 
χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η 
οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος. 

 

Ο συνοδός εξοπλισμός αποσύρεται από το Νοσοκομείο, μετά την ανάλωση των αντίστοιχων 

συμβατικών ειδών, με ευθύνη της εταιρείας την ημερομηνία που θα ορισθεί από το αρμόδιο 

όργανο του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής  του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον 

επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν 

την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

4.1.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά,  μέσα στο 

συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

4.2.  Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του 

Νοσοκομείου. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.3.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή   

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

4.4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, 

με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209  του Ν.4412/2016.  

4.5.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως 

μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του προμηθευτή,  τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία 

που ορίζει το άρθρο αυτό. 

4.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και 

για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή 

την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

4.7.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 
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μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και 

οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ………../…-…-……. εγγυητική επιστολή 

της/του……………………., ποσού ………ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με 

χρόνο ισχύος έως την επιστροφή της.  Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της 

σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται 

ανάλογα.  

5.2.Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

5.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσο-

τική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των 

ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 

6.2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). 

6.3. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

6.4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

6.5. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

6.6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

6.7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό 

άρθρο του Ν. 4412/2016.. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, 
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που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

6.8. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 (ο χρόνος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, 
καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την 
έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών). 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

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

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

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τα ζητούμενα  είδη  βαρύνει το Νοσοκομείο και θα 
υπολογίζεται χωριστά. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές 

υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού. 

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, 

σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

8.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση 

του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί 

έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται 

ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

8.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε 

διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία 
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να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων.  

8.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και 
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους 
αυτής, με σειρά προτεραιότητας και ισχύος: α) ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, β) η διακήρυξη του 
διενεργηθέντος διαγωνισμού, γ) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή δ) οι 
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.  

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει 

είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα 

μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους 

του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του 

ν. 4412/2016. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν επαρκεί η συνολική αξία της υπογραφείσας σύμβασης δίχως να 

μεταβάλλεται, δύναται να τροποποιείται ως προς τις επιμέρους ποσότητες των υπό προμήθεια 

ειδών, με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις των εν λόγω συμβάσεων, εμπίπτουν στον κανόνα 

των «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεων, καθώς η αξία τους αθροιστικά είναι κατώτερη των ορίων 

του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει αθροιστικά το 10% της αξίας της 

αρχικής σύμβασης. 

Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση, εμπίπτει στους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016. 

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης και των 

τυχόν άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

11.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά 

(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 

και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική 

αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η 

οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει 

απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο 

Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη 

δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

11.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 

αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

11.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 

009/2020 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν 

αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις 

συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το ένα έλαβε 

ο Προμηθευτής. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

             (Υπογραφή)                                                                                    (Υπογραφή)  

 

---------ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  VIII------------ 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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