
 

 

                   
               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
       ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

              
             Θεζζαινλίθε, 29-12-2022 

                                            Αξ. πξση.:      16987 
   ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ      ΠΡΟ:  Κάζε ελδηαθεξφκελν 
 
ΠΛΖΡ.:  Γ. νπιηάλεο 
ΣΖΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 

      ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξψλ κεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα 

«πξντφληα εκθάληζεο αθηηλνγξαθηψλ» (CPV : 32354100-0) ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (νξγαληθή κνλάδα Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ), ζε εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 

πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο 34.769,00€ κε ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ  νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 

  

                 
ΥΔΣ.:   

1. Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Γεκφζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ)  
            άξζξα 116 θαη 118, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο  
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

3. Ζ ππ’ αξηζκ. 6ε Έθηαθηε πλεδξίαζε/ζέκα 3ν /21-04-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ 
έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

4. Ζ ππ’ αξηζκ. 10ε πλεδξίαζε/ζέκα 9ν/23-06-2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

5. Ζ ππ’αξηζκ. 1325ε/14894/22-11-2022 (ΑΓΑ: Ω8Ζ34690Β1-ΕΦΔ) απφθαζε αλάιεςεο      
ππνρξέσζεο ζηνλ ΚΑΔ 1741 απφ ηελ Οξγαληθή Μνλάδα «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο».  

6. Ζ ππ’ αξηζκ. 1050ε/22-12-2022 (ΑΓΑ: 6ΚΠ846904Κ-77Ρ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή πεξί 
έγθξηζεο  3εο ηξνπνπνίεζεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ δηαρεηξηζηηθνχ 
έηνπο 2022  ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ –Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

7. Ζ ππ’ αξηζκ. 733ε/12935/07-10-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί 
ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο ζχληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

8. Σν απφ 14-11-2022 Πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
9. Ζ  ππ΄αξ. 963ε/16978/30-12-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

– Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  πεξί   έγθξηζεο   ζθνπηκφηεηαο, δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο  θαη επηθχξσζεο πξαθηηθνχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα  ηελ  αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο   πνπ  αλαθέξεηαη  ζην ζέκα 

      
       Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θζάλνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (είηε δηα 
ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκηθψο),  απαξαίηεηα  κέρξη  θαη  ηελ Παξαζθεπή 13-01-2023, έσο  14:00  



 

 
ζην  Γξαθείν   Πξσηνθφιινπ  ηεο  Οξγαληθήο Μνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Διέλεο 
Εσγξάθνπ 2, 1νο φξνθνο, θηίξην Γηνίθεζεο. 
 
Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 17-01-2023,  ψξα 
10:30 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή. 
 
       Καηά ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνί ηνπο εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε.  
       Ζ ππνβνιή κφλν κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
       Δλ ζπλερεία, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζα πξνβεί 
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο, ην 
νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην Αξκφδην Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο επηθχξσζε. 
       Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 
θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, 
ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €34.769,00 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: €28.039,52  Φ.Π.Α: 
€6.729,48). 
 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   
 
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο θαηαρσξήζεθε: 
Α) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 
Β) ζην δηαδίθηπν, ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηηο δηεπζχλζεηο (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  ζην πεδίν Πξνθεξχμεηο-Γηαγσληζκνί.  
Γ) ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ). 
 Αθνινπζνχλ νη Δηδηθνί φξνη: 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξψ. 
 
Θα θαηαηεζνχλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν (2) αληίηππα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ) ζε εληαίν ζθξαγηζηφ θάθειν, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη ην άιιν ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ. 
ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  
• Ζ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  



 

 
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ απηήο. 
• Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.  
• Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα. 
 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α Σ Ο   Α΄, ζα θαηαηεζεί 
θαη ππεχζπλε δήισζε φπσο εκθαλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. 
Όπσο επίζεο θαη Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  
α) ε πξνζθνξά κνπ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) 
δηαζέησ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γ) ε πξνζθνξά ηζρχεη 
γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ, δ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή, ε) Όια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ είλαη 
θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, ζη) Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά 
κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε – καηαίσζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ 
Ζ Μ Α Σ Ο   Α΄. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα είδε θαη 
ε αλάζεζε ζα γίλεη ζηνλ/ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα πξνζθέξεη/πξνζθέξνπλ ηε 
ρακειφηεξε ηηκή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζθεξφκελα απφ απηφλ είδε θαιχπηνπλ ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε είδνπο. 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
                                        
1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 
4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ), κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζρεηηθνχ  πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. ηα 
ηηκνιφγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ ππεξεζηψλ κφλν ζε ΔΤΡΩ. 
2. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο. 
3. Ζ ζπλαθζείζα ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο . 
4. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
5. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 
6. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ Δλδηαθεξφκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζχγθξηζεο 
κεηαμχ ηερληθά απνδεθηψλ ππεξεζηψλ.  
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη: 
-Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.  
-Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειείηε ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειείηε ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο (πηζηνπνηεηηθφ θεξεγγπφηεηαο).  
-Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είζηε ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
-Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ζαο ζε 
απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ζαο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζείηε λα παξακέλεηε εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξνχζαο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 
-Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο απφ ΓΔΜΖ 



 

 
-Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ.  πηζηνπνηεηηθφ CE, ISO θιπ.) 
- Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ππνρξενχηαη 
επηπξνζζέησο λα δειψλεη πξνο ηνλ θνξέα φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 
θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο.  
-  Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 
ηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
 
Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο απηήο κε απφθαζε ηνπ Γ.., θεξχζζεηαη έθπησηνο, ζχκθσλα κε 
ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ) θαη ηνπ 
επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκν θπξψζεηο. 
7.Δθφζνλ ε ππεξεζία παξαθνινπζείηαη  απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ (ΦΔΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεχζπλε Γήισζε κε ηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο  ζηελ 
ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκψλ). Ζ ππεξεζία δελ ζα δερζεί νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά αλψηεξε ησλ ηηκψλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ε ελ ιφγσ 
ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ, απιψο ζα ην αλαθέξεηε ζηελ 
Τπεχζπλε Γήισζε. 
8. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ) θαη ηελ 963ε/16978/30-12-2022 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
9. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ θαηαθπξψζεθαλ, ρσξίο ην ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλαλ (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
Δπηζεκαίλνπκε φηη ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη 
Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη  
θαη λα ηα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη,  ην αξγφηεξν 7 εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 
αιιαγψλ. 

http://www.epromy.gr/


 

 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δηαηάμεηο (Ν.4412/2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
 
Αθνινπζνχλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξφληνο, φπσο ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄.   
 
 
                                                             Ο   ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                               «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
                                                        
                                                ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Γ. ΝΗΚΖΣΑ MD MSc 
 
                                                                    
 

 
                                                     ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1.Σν ππφζηξσκα βάζεο λα είλαη πνιπεζηεξηθφ , αλζεθηηθφ ζηηο θαθψζεηο θαη ζηε ζεξκνθξαζία. 

2.Να απνδίδνπλ άξηζηεο πνηφηεηαο απεηθφληζε , λα έρνπλ ρακειή νκίρισζε , κεγάιε ζαθήλεηα , 
πνιχ θαιή αληίζεζε θαη κεγάιν εχξνο επαηζζεζίαο . Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη 
λα πξνθχπηνπλ επίζεκα απφ ηελ πξνκεζεπηήξηα εηαηξεία , κέζσ έληππνπ θπιιαδίνπ. 

3.Να είλαη μεξάο εθηχπσζεο , θαηάιιεια πξνο επεμεξγαζία θαη απεηθφληζε γηα εθηππσηή 
DRYVIEW. 

4.Να είλαη κνλήο επίζηξσζεο . 

5.Γηα θάζε ηχπν πξνζθεξφκελνπ θηικ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηερληθά θπιιάδηα κε φια ηα 
θσηνγξαθηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά , φπσο π.ρ. ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε ησλ θηικ. 

6.Να έρνπλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα επηηξέπνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζθηαγξαθηθή αληίζεζε ( 
contrast) ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο ππθλφηεηεο ησλ εμεηαδφκελσλ πεξηνρψλ. 

7.Να θαιχπηνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ( π.ρ. ISO , CE θαη 
πηζηνπνηεηηθά δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ) . Σα πηζηνπνηεηηθά ζα 
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

8.Σα είδε θαη νη δηαζηάζεηο ησλ θηικ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο ππάξρνπζεο μεξνγξαθηθέο 
θάκεξεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ λνζνθνκείνπ καο , δειαδή : 

DryView 5950 Laser Imager 6850. 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΦΗΛΜ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΩΝ 

Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΩΝ 125 ΦΤΛΛΩΝ 

ΓΗΑΣΑΖ 10 X 12 ( 25x 30 εθ ) 

240x 125= 30000 θχιια 

240x 109,75€ = 26.340,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 32.661,00€ κε Φ.Π.Α. 24% (θφζηνο Φ.Π.Α. 
6321,00€) 

Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΩΝ 125 ΦΤΛΛΩΝ 

ΓΗΑΣΑΖ 14 X 17 ( 35 x 43 εθ ) 

8 x 125 = 1000 θχιια 



 

 
8 x 212,5€= 1700€ ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 2.108,00€ κε Φ.Π.Α. 24% (θφζηνο Φ.Π.Α. 408,00€) 

ΤΝΟΛΟ 32661,00€ + 2108,00€ = 34769,00€ 

9.Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE . 

10.Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζήθεπζε γηα ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο 
πεξηβάιινληνο. 

11.Οη εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηε αλάθιεζε 
πξνβιεκαηηθψλ παξηίδσλ. 

12.Ζ ζπζθεπαζία ησλ films ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή , θσηνζηεγαλή, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη 
κε άζηθηε ζθξάγηζε. 

13.Να αλαγξάθεηαη επθξηλψο επάλσ ζην θνπηί ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κε ηελ αθξηβή 
δηεχζπλζή ηνπ. 

14.Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 18 κήλεο απφ ηελ παξάδνζε. 

15.Να ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη απνιχησο 
ζπκβαηά κε ηα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε 
κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο ησλ θηικ, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη 
ξχζκηζε , ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθηχπσζεο ( ακαχξσζε, επθξίλεηα θιπ). Γηα ην ζθνπφ απηφ 
ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη λα ζπλππνβάιινληαη ηα 
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο. 

16.Σα πξνζθεξφκελα ςεθηαθά θηικ ζα πξέπεη λα είλαη ηα απζεληηθά ( original) ηνπ 
Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ θαη φρη απνκηκήζεηο . Ζ εμαζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ θηικ 
ζα πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ ε νπνία ζα ζπλππνβάιιεηαη 
ζηελ πξνζθνξά. 

17.Να αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο πξηλ απφ ηε ρξήζε. 

18.Να αλαθεξζνχλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο κεηά ηελ εθηχπσζε. 

19.Να αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα δσήο κεηά ηε ρξήζε. 

20.O πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηνηκνπαξάδνηα θηικ γηα ηελ άκεζε δηάζεζή ηνπο , 
εληφο ιίγσλ εκεξψλ ( 5-7 εκέξεο) απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο , βάζεη ηεο εθηίκεζεο 
αλάισζήο ηνπο αλά ηξίκελν απφ ην λνζνθνκείν . Ζ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο δηάζεζεο ησλ θηικ ζα 
εμαζθαιίδεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή . 

21.Να θαηαηεζεί δείγκα. 

23.Να κελ κεηαβάιιεηαη ε πνηφηεηα απφ παξηίδα ζε παξηίδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ Όλνκα:  
Δπψλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ  
Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  
Οδφ
ο 

 
Αξηζ
: 

 
ΣΚ
: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 
(Fax): 

 
Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο 
πξνζθνξάο κνπ: 

1)  Έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

2)  πκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» γηα ηελ 
πξνκήζεηα «πξντφληα εκθάληζεο αθηηλνγξαθηψλ» (CPV : 32354100-0) ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» . 

3)  Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε  απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

4)  Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

5) Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 
ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο, 

6)  Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 
ηζρχ. 

7)  Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ Ν.4412/2016. 

8)  Πιεξψ ηα θξηηήξηα επηινγήο, έηζη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 
ηνπ Ν.4412/2016 
9) Γελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο καο Πξάμεηο Δπηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβίαζε ησλ 
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (άξζξα 73 & 80 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10)  Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
ηδίνπ Νφκνπ, ζε φπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κνπ δεηεζνχλ. 

 
                                                                                                      Ζκεξνκελία:  
                                                                                           Ο/Ζ Γει……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπνγξαθή)          
 
                                                                                                                                                                                    
 



 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ 
ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 
πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
 
Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη (γηα ηα λνκηθά πξφζσπα) απφ ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, λνείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
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