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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Τμήμα: Προμηθειών 

(Γ.Ν.Α  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») 

Ταχ. Δ/νση: Β.ΣΟΦΙΑΣ 80 

115 28 ΑΘΗΝΑ  

Πληροφορίες:  Ειρ. Σιγάλα 

Τηλέφωνο: 210 3381138 

e-mail:promith@hosp-alexandra.gr  

 

 

 

Αθήνα 6.9.2019 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

(Αριθ. Διακήρυξης  10/19) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Για την προμήθεια για ένα χρόνο ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου, συνολικής πιθανής δαπάνης 45.101,76 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (ανά είδος) (χαμηλότερη τιμή) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Είδος διαγωνισμού 
Συνοπτικός  διαγωνισμός  

(Σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) 

Κριτήριο κατακύρωσης  Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει της τιμής 

Ημερομηνία Διενέργειας 

διαγωνισμού 
 24.9.2019 

Ημέρα Tρίτη 

Ώρα 10.30 πμ 

Ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών  

 23.9.2019 

Ημέρα Δευτέρα 

Ώρα 14.00 μμ 

Τόπος διενέργειας 

διαγωνισμού 

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Δ/νση: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 80,  Τ.Κ. 115 28 Αθήνα 

C P V 22820000-4 ΕΝΤΥΠΑ 

 

Αντικείμενο διαγωνισμού Διάφορα είδη εντύπων για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 45.101,76 EΥΡΩ+ΦΠΑ 24% 

           ΚΑΕ  1293 

Κατάθεση δείγματος             - 
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Διάρκεια Σύμβασης - 

Χρόνος παράδοσης  

Για ένα χρόνο και μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου να την 

παρατείνει μέχρι εξαντλήσεως όλων των υπό 

προμήθεια ειδών με τους ίδιους όρους και 

συμβατικές τιμές 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται 

τμηματικά και εντός τριών ημερών από την 

παραγγελία στην Αποθήκη Υλικού του Νοσοκομείου  

        Κρατήσεις Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι:  

α)  0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 

4013/2011 έτσι όπως τροποποιήθηκε   

β) Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3%  επί της ανωτέρω α΄ 

κράτησης 

γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της ανωτέρω α΄ 

κράτησης 

δ) 2% υπέρ οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα 

με το Ν. 3580/2007 

ε) 4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 

2198/94 

στ) 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (άρθρο 350  παρ. 3 

Ν.412/2016, ΚΥΑ 1191/2017) 

ζ) Χαρτόσημο 3%  επί της ανωτέρω κράτησης 

ΑΕΠΠ  

η) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της ανωτέρω κράτησης 

ΑΕΠΠ 
 

To  Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη  τις διατάξεις: 

1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», 

3) 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, 

4) 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»,  

5) Του  Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…»,  

6) Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις, 

7) Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις»,  

8) Του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/04-04-2005) «Εθνικό σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, 

9) Του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας»,  

10)  Του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  

και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11)  Του Π.Δ  28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

12) Την με αριθ. Συν. 2/20.3.2019 (θέμα 98
ο
) (ΑΔΑ:6Φ2Γ46904Ε-616) 

(ΑΔΑΜ:19REQ005501840) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. 

13) Την με αριθ. πρωτ. 12758/8.8.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: Ω1604690ΩΜ-ΙΣΦ) (ΑΔΑΜ:19REQ005501970) 

  

 

Προκηρύσσει 
Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα χρόνο,  

πιθανής δαπάνης 45.101,76 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 24%. 

 

Η προμήθεια των ειδών θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές του Νοσοκομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)  και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον (10) 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10.30 π.μ.  στους  χώρους του Νοσοκομείου.  

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μέχρι και 

την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού από 

ώρα 08.00  π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε: 

 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 

 Στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 

 Στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 

www.hosp-alexandra.gr   στην διαδρομή: Προκηρύξεις – Διακηρύξεις → 

Προκηρύξεις διαγωνισμοί Προμηθειών → 2019 Έγγραφα  διαγωνισμών →  

Διαγωνισμός  10/2019. 
 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της διακήρυξης από την 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο 

Προμηθειών στο ΦΑΧ 210 3381138 ή στο e-mail: 

promith@hosp-alexandra.gr  

αναγράφοντας τον Αριθ. Διακήρυξης καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας 

(επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να 

προκύψουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 1 (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή  δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, 

που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  της 

παρούσας. 

Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής  υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόμενα 

στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

 

Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, για την υποβολή προσφοράς  (άρθρο 19  παρ. 2, Ν. 4412/2016).  

 

Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη 

οικονομικών φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3,  Ν. 4412/2016).  

 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19  παρ. 4, Ν. 

4412/2016). 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hosp-alexandra.gr/
mailto:promith@hosp-alexandra.gr
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ΑΡΘΡΟ  4:   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα 

διαγωνισμό εάν μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους συντρέχει 

για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στις  παρ. 

1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, εάν έχει εκδοθεί σε 

βάρος τους τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

 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). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
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είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό ήτοι: 

 αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  και    

 ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

           γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Επίσης αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία  

 Α.  Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του για καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(κυρίας και επικουρικής).  

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 

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. 

 Β.  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. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016 Άρθρο 

92 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής):  

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄ 188).  

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.  

 

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 

έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

 

Ο προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 

σφραγισμένο (κυρίως) φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

 Η λέξη «Προσφορά». 

 Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής 

 Ο  Αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης. 

 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους  

υποφακέλους:   
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6. Α. ΦΑΚΕΛΟΣ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (Ν. 

4412/2016 Άρθρο 93 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ): 

O φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιέχει το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), (παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016)  όπως έχει διαμορφωθεί για τον παρόντα διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ε΄, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 

1599/1986. 

 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 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. (άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με 

το άρθρο 107 περ. 13 του Ν. 4497/2017) 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση εφόσον τους 

ζητηθεί, να παρέχουν στην Αναθέτουσα αρχή όλα τα δικαιολογητικά 

και έγγραφα που αναφέρονται  στην  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

 

6. Β.  ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» [Πρωτότυπα – (Αντίγραφα 

προαιρετικά)] (Ν. 4412/16 - Άρθρο 94  - «Τεχνική Προσφορά») 

 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά»  περιέχει   

 

Α.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του 

προσφέροντος στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης. 
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Β. Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της  

παρούσας. 

 

Γ. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  

και στους ειδικούς όρους  της παρούσης. 

 

6.Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» [Πρωτότυπα – 

(Αντίγραφα προαιρετικά)] (Ν. 4412/16 - Άρθρο 95 - «Οικονομική 

προσφορά»)  

 

Η  Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή)  δίνεται  σε ΕΥΡΩ.  

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη τιμή)  

[Παράρτημα Β’]. 

 

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη 

πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου 

του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος 

κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η 

τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές 

προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, 

απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α΄/02.03.2011). 

 

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 

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ  7:  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 97 - Χρόνος ισχύος  

προσφορών)  
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες/οικονομικούς 

φορείς για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που 

αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 

εκατόν ογδόντα 180 ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παράτειναν τις προσφορές τους.  

 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δε 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. 

(Ν. 4608/19 - Άρθρο 33) 

  

 

ΆΡΘΡΟ 8:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Ν. 4412/2016 Άρθρο 117 - Συνοπτικός διαγωνισμός)  

 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή 

(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό 

αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισμού. 

 

2.  Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθούν 

σε μια δημόσια  συνεδρίαση.  

 

3. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων προσφορών (δικαιολογητικών – 

τεχνικών) και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και αναδεικνύει  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. 
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4. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

η οποία κοινοποιείται σε όλους τους  συμμετέχοντες .  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 

του Ν. 4412/2016 και το σχετικό άρθρο της παρούσας. 

 

5. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 

διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης.  

 

6. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 102 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών)   

 

        

ΑΡΘΡΟ  9:  ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Ν. 4412/2016  Άρθρο 90 – Ισότιμες 

και ισοδύναμες προσφορές)  

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ  10:  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 

1. Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 

περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω, 

 

2. 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 τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο  7 παρ. 5 

της παρούσας διακήρυξης, 

 

3. 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 το Άρθρο 7 παρ. 

5  της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

 

4. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
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5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές, 

 

6. Η  οποία είναι υπό αίρεση, 

 

7. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

 

8. Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως 

προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

 

9. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα 

διακήρυξη, 

 

10. Προσφορά ή οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιμή του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και 

εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση.  

 

Α.  Εγγύηση συμμετοχής:  Στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται.  

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. (εάν απαιτείται) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ και ισχύος πλέον δύο μηνών 

του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 

σύμβασης  

 

ΑΡΘΡΟ 12:   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   (Ν. 4412/2016 - 

Άρθρο 103) 

Α.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 

ΑΝΑΔΟΧΟ) για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
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1. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο 

έγγραφο, που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από 

τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Προσκομίζεται για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φοράς στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

Συγκεκριμένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το 

απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται: 

 για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,  Ε.Ε. ή  

Ε.Π.Ε.  

 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

2. Πιστοποιητικό  της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. Ειδικά για την περίπτωση 

που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση 

 

Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά το χρόνο της υποβολής 

του.  

 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

 

Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά το χρόνο της υποβολής 

του.  

 

4. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα 

πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης 

 

Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  
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5.  Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

 

Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  

 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο  

Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. 

 

Β. 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 ΝΝ. 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. 

 

Γ. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με 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. 

 

Δ. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 

προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της  προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 

αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

 

Ε. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

ΣΤ. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

  

Ζ. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 73, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

επιλογής, σύμφωνα με η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

Η. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο 

αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 

ανωτέρω Δ΄ παράγραφο, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις  παραγράφους Ε΄ ΣΤ΄ και Ζ΄, είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 

με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

  

Θ. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ  13:   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  - ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως 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 με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
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Η Απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

 

α) άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 

4412/2016  και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η 

πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2  άρθρου 

127  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, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79
Α
 του Ν. 4412/2016, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 

κατά την έννοια του άρθρου 104 Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης.  

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

         

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

  

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ν. 

4412/2016 άρθρο 117 παρ. 3). 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
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Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών 

υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 

ΕΥΡΩ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ΕΥΡΩ και άνω περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ, στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας.  

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 

έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή. 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 

νέα διαδικασία σύναψης: 

 α. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης (εφόσον 

προβλέπεται στην παρούσα) και  

 β. Σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του Ν.4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της 

Αρχής. 

 Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 περί προμηθειών. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί σε ένα χρόνο από την υπογραφής της 

σύμβασης, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου  να την παρατείνει μέχρι 

εξαντλήσεως όλων των υπό προμήθεια ειδών με τους ίδιους όρoυς και 

συμβατικές τιμές. 

  

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 127 - Ενστάσεις που 

ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη 

αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) – Παράβολο - Δικαστική Προστασία) 

 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ΕΥΡΩ  χωρίς ΦΠΑ, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  

 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον Διοικητικό όργανο. 

  

3.  Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

 

4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης 

και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που 

εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή 

αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης 

αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη 

του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς 

είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων 

των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

 β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του   άρθρου 105 

του Ν. 4412/2016,  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να 

λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά 

από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

 β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 

αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 

οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

 γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης,  

 δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη,  

 ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του   άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

  στ)  για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 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.  

 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 

σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν 

λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του 

αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της 

διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

του Νοσοκομείου και εντός τριών ημερών από την παραγγελία, στην Αποθήκη  

Υλικού του Νοσοκομείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 17:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 

βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει  στην Υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16).  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art97_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
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ΑΡΘΡΟ 18:  ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1.  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. 

 

2.  Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας . 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ε΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (ΤΕΥΔ) 
 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    
Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
  

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Α/Α 

  

  
Τρίωρη Θερμομέτρηση (Α-4-951) Τμχ 200 70,00   

Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 1 

  
Φύλλο τροφής ασθενών (Α-4-227) Τμχ 250 410,00   

Διπλότυπο 
καρμπονιζέ 
λευκό-κίτρινο 2 

  
Δελτίο εκτάκτου τροφής (Α-4-81)        Τμχ 310 186,00   

Διπλότυπο 
καρμπονιζέ 

3 λευκό-κίτρινο 

  

Γενικό Συνταγολόγιο (Φ2/711) Τμχ 600 528,00   

Τριπλότυπο 
καρμπονιζέ 

4 
λευκό-ροζ-
κίτρινο 

  Αίτηση προμήθειας εξωσυμβατικών 
ειδών (Δ4/202) 

Τμχ 280 515,20   

Τριπλότυπο 
καρμπονιζέ 
λευκό-ροζ-
κίτρινο  5 

  Παραπεμπτικό διασταύρωσης (Α-4-
947) 

Τμχ 900 342,00   
Διπλότυπο 
καρμπονιζέ 
λευκό-ροζ 6 

  

Αίτηση Χορήγησης Αίματος (Α-4-947) Τμχ 420 378,00   

Τριπλό 
καρμπονιζέ 

7 
λευκό-ροζ-
κίτρινο 

  
Αίτηση χορήγησης υλικού (Δ4/201) Τμχ 300 165,00   

Διπλότυπο 
καρμπονιζέ 

8 λευκό-κίτρινο 

  Φάκελος εργαστηριακών εξετάσεων 
(Α-4-948) 

Τμχ 6.000 1.200,00   τεμάχια 

9 

  θερμομετρικό διάγραμμα  επιτόκου 
στην παθολογία  κύησης (Λουτράδης) 

Τμχ 3.000 48,00     φύλλα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10 

11 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ  (ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ)  

Τμχ 400 140,00   
Διπλότυπο 
καρμπονιζέ 
λευκό-κίτρινο  
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12 Βιβλίο Μητρώο ασθενών (Α-4-534) Τμχ 50 416,00   

Βιβλίο των 200 
φύλλων με 
χοντρό 
εξώφυλλο 
μαύρο και 
ετικέτα 

  Παραπεμπτικό σημείωμα για 
Παθολογοανατομική εξέταση (Α-4-
725Α ) 

Τμχ 50 50,00   

Μπλοκ των 50φ 
διπλότυπο 
καρμπονιζέ  

13 λευκό-κίτρινο 

14 
Ιατρική Γνωμάτευση  για (εισαγωγή 
ασθενή) 

Τμχ 2000 840,00   
Μπλοκ των 50 
φ διπλότυπο 
καρμπονιζέ  

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α-4-810) Τμχ 100 45,00   

Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

15 

  
Δελτίο παραγγελίας τμήματος   προς 
Φαρμακείο (Α-4-31) 

Τμχ 300 402,00   

Μπλοκ των 50φ 
τριπλό 
καρμπονιζέ 

16 
λευκό-ροζ-
κίτρινο 

  Αντίγραφο Κυτταρολογικής εξέτασης 
(Α-4-579γ) 

Τμχ 80 33,60   
Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

17 

  Παραπεμπτικό Ειδικού Απεικον. 
Ελέγχου (Αξονική-Μαγνητική)  Ε2/614 

Τμχ 50 24,00   
Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

18 

  
Συνταγολόγιο Θεραπευτικής κλινικής 
μικρό 

Τμχ 9.000 586,80   

Μπλοκ  των 
50φ 

19 (Α-4-855) ψαροκολλητά 

  Θερμομετρικό διάγραμμα  

Τμχ 100 225,00   

Μπλοκ των 50φ 

20 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

ψαροκολλητά 

  
Φάκελος Νοσηλείας ασθενή 
38cmΧ50cm (λευκό χρώμα) 

Τμχ 10.000 800,00   τεμάχια  

21 
 (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ) 

  Φύλλο Ιστορικού ασθενούς  (Ι1/401) 
Τμχ  5.500 66,00   Φύλλα 

22 (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ) 
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23 
Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 
11Χ23cm με την επωνυμία του 
Νοσοκομείου  

Τμχ 5.000 193,00   τεμάχια 

  Διάγραμμα ασθενών θεραπευτικής 
(ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ) 

Τμχ 

10.000 300,00   φύλλα 

24 

  
Φάκελος με έλασμα Γυναικολογικό 
ιστορικό με όλα τα επισυναπτόμενα 
έντυπα Τμχ 6.500 1.560,00   τεμάχια 

25 (ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ) 

  
Φάκελος με έλασμα Μαιευτικό 
ιστορικό με όλα τα επισυναπτόμενα 
έντυπα Τμχ 6.500 1.560,00   τεμάχια 

26  (ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ) 

27 
Δήλωση συγκατάθεσης για εγχείριση 
& χορήγηση Αναισθησίας  (Ι3/462) 

Τμχ 70 28,70   
Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

  Πρακτικό εξόδου 

Τμχ 3.000 48,00   Φύλλα 
28 Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

  
Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου Τμχ 100 52,00   

Μπλοκ των 50Φ 
ψαροκολλητά 

29 

  Πορεία Νόσου  

Τμχ 110 46,20   
Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 30 

(ΜΑΙ/ΚΗ-ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ) 

31 
Παραπεμπτικό εξετάσεων εκτός 
Νοσοκομείου (Ε4/641)  

Τμχ 30 16,80   
Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

32 Έντυπο Νεκροτομής (Α-4-277Δ) Τμχ 25 19,50   
Μπλοκ 50φ 
ψαροκολλητά 

33 Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εργασίας 
νοσηλευτικού προσωπικού (Α-4-299Γ) 

Τμχ 100 68,00   
Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

  

  
Ιατρική Βεβαίωση νοσηλείας 
(Δημόπουλος) 

Τμχ                   150 180,00   

Μπλοκ των 50φ 
τριπλό 
καρμπονιζέ 
(ασπρο-κίτρινο-
πράσινο) 

34 (Α-4-926Α) 

       35 
Ιατρική γνωμάτευση (Για όλο το 
Νοσοκομείο) 
(Α-4-926) (Ο Δ/ντης …..ΚΛΙΝΙΚΗΣ) 

Τμχ 1.000 180,00   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 
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  Συνταγολόγιο μικρό (Λουτράδης) 
Τμχ 10.000 600,00   

Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 36 Α-4-852 

37 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ  

Τμχ 1.000 240,00   τεμάχια (Α-4-940)  

με τα επισυναπτόμενα έντυπα 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ 

  ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
Τμχ 4.000 64,00   Φύλλα 

38 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ 
Τμχ 3.000 600,00   τεμάχια                                                                                                                                                                                                                                                                               

39 Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ –ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-
ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    Τμχ 250 245,00   

Μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

40 ΕΞ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

  
Παρουσιολόγιο (Α-4-535) Τμχ 10 500,00   

Βιβλίο με 
μαύρο χοντρό 
εξώφυλλο των 
200φ 41 

42 
Φάκελοι Α4 κίτρινοι με την Επωνυμία 
του Νοσοκομείου 

Τμχ 10.000 420,00   
Φάκελοι τύπου 
σακούλα 

  Κάρτες Ροζ μεγάλες (Α-4-664Α) 
Τμχ 10.000 160,00   τεμάχια 

43 ΕΞ.ΓΥΝ.ΙΑΤΡΕΙΑ  

  Κάρτες Ροζ μικρές  (Α-4-670) 
Τμχ 10.000 120,00   Τεμάχια 

44 ΕΞ.ΓΥΝ.ΙΑΤΡΕΙΑ 

  Εξετάσεις για Pap-test (Α-4-802β) 
Τμχ 2.500 87,50   

μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 

45 ΕΞ.ΓΥΝ/ΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

  Αυτοκόλλητες ετικέτες πράσινες 

Τμχ 2.000 

  

Τεμάχια    Φαρμάκου Pentothal (A-4-580) 9,00   

46 AΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ   

  
Αυτοκόλλητες ετικέτες κόκκινες 
φαρμάκου Fentanyl (A-4-560) Τμχ 6.000 

            21,00 
Τεμάχια 

47 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ    

                             
48 

Αυτοκόλλητες ετικέτες 
Πορτοκαλί φαρμάκου Rapifen  (Α-4-

Τμχ 3.000 12,00  Τεμάχια 
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580) 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

  
 

  

  
  

  
Αυτοκόλλητες ετικέτες μπεζ 
φαρμάκου  Μορφίνη (Α-4-560) Τμχ 3.000 

  
Τεμάχια 

49 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 12,00   

  
Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 
φαρμάκου  Πεθιδίνη (Α-4-560) Τμχ 3.000 12,00   Τεμάχια 

50 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

51 

Αυτοκόλλητες ετικέτες κίτρινες 
φαρμάκου Lycitrope (A-4-580) Τμχ 3.000 12,00   Τεμάχια 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

  Διάγραμμα αναισθησίας 
Τμχ 6.500 780,00    Φύλλα 

52 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

  Φύλλα Ιστορικού  
Τμχ 1.000 150,00   

Φύλλα 
διπλότυπα  
καρμπονιζέ 53 ΕΞΩΤ.ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

  Ιατρική βεβαίωση (στεφαν/φιών, 
αγγειοπλ). ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 

τμχ 

100 35,00   

μπλοκ των 50 
φύλλων 

54 ψαροκολλητά 

  Κατανάλωση υλικού ( Α-4-200ρ) 

τμχ 

200 78,00   

μπλοκ των 50 
φύλλων 

55 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ψαροκολλητά 

  Ημερήσιο πρόγραμμα  
Τμχ 100 140,00   

μπλοκ των 50 
φύλλων 

56 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ψαροκολλητά 

  
Ιατρική Βεβαίωση ασθενή που 
νοσηλεύεται και έχει ανάγκη τα 
κάτωθι 

Τμχ 100 56,00   

Μπλοκ των 100 
φύλλων 

57 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Διπλότυπο 
καρμπονιζέ 
(λευκό-κίτρινο) 

  
Δήλωση συγκατάθεσης ασθενούς για 
Καθετηριασμό καρδιάς τμχ 100 14,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 

58 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Ψαροκολλητά 

  Πορείας νεογέννητου 
Τμχ 10.000 100,00   Φύλλα  

59 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Ιστορικά νεογνών (Α-4-630) τμχ 10.000 250,00   Φύλλα  
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  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ                                        

60   

  Πρόσληψη Υγρών Νεογνών(Α-4-561) 
τμχ 10.000 100,00   Φύλλα  

61 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Παρακολούθηση Νεογνών (Α-4-561Α) 
τμχ 10.000 160,00   Φύλλα  

62 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Δελτίο ημερήσιας κίνησης Νεογνών 

τμχ 20 44,60   

μπλοκ των 50φ 
διπλότυπα 
καρμπονιζέ 
(λευκό-κίτρινο) 

63 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Δελτίο δύναμης βρεφών (Α-4-145) 

τμχ 100 35,00   
40 μπλοκ 
50φύλλων 
ψαροκολλητα 

  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

64   

  Ιατρική Βεβαίωση Νεογνολογικό 
τμχ 20 14,80   

μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

65 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Ινστιτούτο υγείας Παιδιού 

τμχ 1.000 40,00   
φυλλα (διπλά 
φύλλα) 

  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

66   

  
Δήλωση και Συγκατάθεση Μεταφοράς 
με το ΕΚΑΒ τμχ 200 10,00    Φύλλα 

67 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  
Συνταγολόγιο Νεογνολογικού 
Τμήματος(Α-4-851) τμχ 2.000 70,00   

μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 68 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  
Ειδική Εντολή Εξετάσεως που δεν 
εκτελείται στο Νοσοκομείο μας τμχ 1.000 30,00   Φύλλα  

69 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  
Αίτηση Προς Τράπεζα Μητρικού 
Γάλακτος τμχ 1.000 30,00   Φύλλα  

70 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Παραπεμπτικό Εξετάσεων  

τμχ 100 3,00   Φύλλα  
   (ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ) 

71   

  
Αίτηση Εγκρισης Εναρξης 
Προφυλακτικής Αντιρετροϊκής Αγωγής τμχ 100 3,00   Φύλλα  

72 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  Φύλλα Περίληψης κατά Ballard 
τμχ 1.000 30,00   Φύλλα 

73 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 
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74 

Φύλλα Οφθαλμολογικής Εξέτασης και 
U/S εγκεφάλου τμχ 1.000 30,00   Φύλλα 

Νεογνολογικό 

  Πρόσληψη Υγρών- Εργαστηριακών 

τμχ 1.000 30,00   
Φύλλα διπλά 
καρμπονιζέ 

  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

75   

  Καμπύλη Ανάπτυξης  
τμχ 1.000 30,00   Φύλλα 

76 Νεογνολογικό      

  Καμπύλη Ανάπτυξης Προώρων (θήλυ) 

τμχ 1.000 30,00   Φύλλα   12003506 

77 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  
Καμπύλη Ανάπτυξης Προώρων 
(άρρεν) τμχ 1.000 30,00   Φύλλα 

78 ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

79 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ τμχ 100 3,00   Φύλλα  

  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

80 ΚΑΡΤΑ ΜΠΛΕ  
τμχ 5.000 34,00   ΤΕΜΑΧΙΑ 

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

81 ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ 

τμχ 500 55,00   
μπλοκ των 50φ 
ψαροκολλητά 

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  

    

82 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  

τμχ 3.700 37,00   Φύλλα    ΑΝΑΝΗΨΗ 

    

83 Συνταγολόγιο  
τμχ 10 0,43   

μπλοκ των 50 φ 
ψαροκολλητά   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

84 
Φάκελλοι αλληλογραφίας λευκοί(Α-4-
988) 

τμχ 200 8,60   Τεμάχια  

  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

85 
Μπλοκ ναρκωτικών (Φ4/762)με 2 
κόκκινες γραμμές 

τμχ 70 154,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
διπλότυπα 
καρμπονιζέ 
(λευκό-κίτρινο) 

  Η αρίθμηση θα αρχίζει από το 0001 

  ΕΞΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
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86 

Μπλοκ ναρκωτικών (Φ4/763)με 1 
κόκκινη γραμμή. Η αρίθμηση θα 
αρχίζει από το 0001 
ΕΞΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

τμχ 60 126,00   

μπλοκ των 
50φύλλων 
διπλότυπα 
καρμπονιζέ 
(λευκό-κίτρινο) 

  
 

87 
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ (Α-4-864Μ) 

τμχ 

20 10,00   
μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΣ 

88 
Φάκελοι κίτρινοι 32Χ23 
αλληλογραφίας τμχ 4.000 200,00    Τεμάχια 

  ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

  Συνταγολόγιο Πυρηνικής (α-4-855) 

τμχ 100 30,00   
μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 

  25016723 

89 ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

90 
Οδηγίες Ακτινοπροστασίας για 
σπινθηρογράφημα με ΘΑΛΛΙΟ ΤΙ-201 τμχ                    14 3,50   

μπλοκ 100 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

  ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

91 
Οδηγίες Ακτινοπροστασίας για 
σπινθηρογράφημα με TEXNHTIO (Tc-
99m)  τμχ 

                                                                        
20 

120,00   
 μπλοκ 100 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

  ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

92 

 Ιστορικό Θυροειδή  

τμχ                     12 24,00   
μπλοκ 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

93 

Ιστορικό για ΤEST κοπώσεως 
(σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου) με 
TL-201 τμχ                    20 3,00   

 μπλοκ 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

94 

Φάκελοι Ιστορικού Πυρηνικής (Α-4-
939) 

τμχ 4.000 560,00   Τεμάχια 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

95 

Ιατρική Γνωμάτευση για κατ’ οίκον 
θεραπεία 

τμχ 40 38,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

96 Φόρμα Καταγραφής (Α-4-935) τμχ 40 24,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
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ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ψαροκολλητά 

97 

Ιατρική Γνωμάτευση για έξοδα 
μεταφοράς 

τμχ 10 3,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

98 

Πολλαπλούν 
μυέλωμα/μακροσφαιριναιμία 
WALDENSTROM τμχ 200 7,00   

Μπλοκ  των 50 
φύλλων 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ψαροκολλητά 

99 
Φάκελοι Ιστορικό Ογκολογικού 
Θεραπευτικής Κλινικής με έλασμα       
(   Α-4-939α) τμχ 5.000 140,00   Τεμάχια 

  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 

100 
Εντυπο καταγραφής μη 
προγραμματισμένης θεραπείας 
(ΕΚΤΑΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

τμχ 50 32,50   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

  Iατρικές Οδηγίες (Α-4-925) 

τμχ 10 3,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

101 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

  Ιατρική Βεβαίωση 

τμχ 10 3,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 102 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 

  Συνταγολόγιο 
τμχ 40 14,00   

μπλοκ 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 103 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ  

104 

Εντυπο Δύναμης Παραλαβής 
Επιτόκων τμχ 800 448,00   

μπλοκ των 50 
φύλλων 
διπλότυπο 
καρμπονιζέ 
λευκό-κίτρινο ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Βρεφικού Διαγράμματος  

τμχ 6.500 227,50   Φύλλα  

105 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Ιστορικού Σίτισης Νεογνού 

τμχ 6.500 487,50   Φύλλα  
106 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Δήλωση Γέννησης 

τμχ 5.000 2.800,00   Φύλλα  
107 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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  Εισιτήριο Παραλαβής (Α-4-926) 

τμχ 250 215,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
καρμπονιζέ 
2πλότυπο 
κίτρινο –άσπρο 

108 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  Ομφάλιος Λώρος (Α-4-200ξ) 

τμχ 20 17,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

109 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  
Υπεύθυνη Δήλωση Μεταφοράς 
Εμβρύου προς Νεκροτομή 

τμχ 10 12,00   

Μπλοκ των 50φ 
καρμπονιζέ 
3πλότυπα 
(ασπρο-ροζ-
κίτρινο)  110 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

111 
Αυτοκόλλητη κίτρινη ετικέτα 
εμπλουτισμού ορού τμχ 4.000 280,00   Τεμάχια 

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  
Αυτοκόλλητη ετικέτα μπλέ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΗΙV 

τμχ 300 9,39   Τεμάχια 

112α ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  
Αυτοκόλλητη ετικέτα μωβ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑ 

τμχ 1.000 31,30   Τεμάχια 

112β  ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

112γ 

Αυτοκόλλητη ετικέτα κίτρινη 
ΠΡΟΣΟΧΗ HCV τμχ 1.500 46,95   Τεμάχια 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

112δ  

Αυτοκόλλητη ετικέτα κόκκινη 
ΠΡΟΣΟΧΗ Ηbs Ag τμχ 2.000 62,60   Τεμάχια 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

112ε 

Αυτοκόλλητη ετικέτα πράσινη 
ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ 

τμχ 1.000 31,30   Τεμάχια 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

112 στ 

Αυτοκόλλητη ετικέτα άσπρη 
ΠΡΟΣΟΧΗ Rh (-) αρνητικό 

τμχ 3.000 93,90    Τεμάχια 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

113  

Ετικέτες αυτοκόλλητες άσπρες 
Διασταύρωση Συμβατότητας 
(Αιμοδοσία) 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

τμχ 8.000 256,00    Τεμάχια 
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Βιβλίο Αναισθησιολογικές Πράξεις-
Αιθουσας Τοκετών 

τμχ 5 41,60   

Τεμάχια των 
200φ με χονδρό 
εξώφυλλο και 
ετικέτα 114 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

  
Βιβλίο Μητρώο Μαιευτικών 
Περιστατικών & Τοκετών 

τμχ 8 320,00   

Τεμάχια των 
200φ με χονδρό 
εξώφυλλο και 
ετικέτα 115 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

116 

Βιβλίο Γυναικολογικό Μητρώο 

τμχ 10 83,20   

Τεμάχια των 
200φ με χονδρό 
εξώφυλλο και 
ετικέτα 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

117 
Βιβλίο Μαιευτικό Μητρώο 

τμχ 10 83,20   

Τεμάχια των 
200φ με χονδρό 
εξώφυλλο και 
ετικέτα ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

118 
Φάκελοι πράσινοι Μαιευτικής 

τμχ 
  

735,00   Τεμάχια 

ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 7.000 

119 

Φάκελοι λευκοί βρεφών 

τμχ 2.000 210,00    Τεμάχια 
ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

120 
Φάκελοι ροζ Γυναικολογικής 

τμχ 20.000 2.100,00   Τεμάχια    
ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

121 

Φάκελοι κίτρινοι Θεραπευτικής 

τμχ 20.000 2.100,00   Τεμάχια 
ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

122 

Φάκελοι λευκοί 20Χ13 οστεοπόρωσης 

τμχ 5.000 100,00   Τεμάχια 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

123 

Φάκελοι λευκοί 29Χ38 μαστογραφίας 

τμχ 15.000 930,00    Τεμάχια 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

124 
Φάκελοι λευκοί 36Χ44 (Α-4-920γ) 
ακτινογραφιών 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

τμχ 12.000 840,00    Τεμάχια 
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125 

Συνταγολόγιο μεγέθους Α4 (Α-4-856) 

τμχ 30 36,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 12002905 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

126 

Συνταγολόγιο μικρό (Α-4-856) 

τμχ 150 75,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

127 

Συνταγολόγιο (Αμούς) 

τμχ 20 22,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά Β΄ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

128 

Μπλοκ tum τραχήλου μήτρας (Aμούς) 

τμχ 20 22,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

Β΄ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

129 

Μπλοκ tum ενδομητρίου (Aμούς) 

τμχ 20 22,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά Β΄ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

130 

Φύλλα ιστορικού ασθενούς 

τμχ 500 300,00   
Φύλλα  (ως 
δείγμα) 

Β΄ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

130α 
Κάρτα Ροζ Ασθενών Ραντεβού 

τμχ 500 250,00   Τεμάχια 

Β΄ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

  
Ημερήσιο Δελτίο κίνησης αίματος 
(προς ΕΚΕΑ) 

τμχ 1.000 30,00   Φύλλα  

131 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

  
Αυτοκόλητη Ετικέτα 
Πλάσματος(Ανθρώπου) κίτρινη (Α-4-
580α) τμχ 3.000 228,00   Τεμάχια 

132 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

133 

Αυτοκόλλητη Ετικέτα Αιμοπεταλίων 
ΟΜ-RH 

τμχ 3.000 228,00   Τεμάχια Πράσινη (Α-4-580) 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
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134 

Αυτοκόλλητη Ετικέτα Αιμοπεταλίων 
Αφαίρεσης     Λευκή (Κ-332γ) τμχ 500 45,00   Τεμάχια 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

135 

Ετικέτες Συμβατότητας Λευκές (Α-4-
947) 

τμχ 15.000 670,00   Τεμάχια 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

136 

Βιβλία Πλασμάτων Εσωτερικής 
Συλλογής 

τμχ 2 36,00   

Βιβλία των 
300φ με χοντρό 
εξώφυλλο 

Β)ημερ.εισαγωγής 
& το 2ο με 
ημερ.εισαγωγής 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ   

137 

Βιβλίο Πλασμάτων Εισαγωγής 

τμχ 2 36,00   
Τεμάχια των 
200φ με χοντρό 
εξώφυλλο ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

138 

Βιβλίο Αιμοπεταλίων (Α-4-545Α) 

τμχ 2 48,00   
Τεμάχια των 
200φ με χοντρό 
εξώφυλλο 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

139 

Ευρετήρια Ομάδας Ασθενών (Α-4-
559Α) 

τμχ 15 150,00   
Τεμάχια των 
200φ με χοντρό 
εξώφυλλο 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

140 

Βιβλίο Κίνησης Αιμοπεταλίων από 
PLZ- ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

τμχ 2 48,00   
των 100φ με 
χοντρό 
εξώφυλλο ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

141 

Βιβλίο Ελέγχου Δοτών Αιμοπεταλίων 

τμχ 2 48,00   
 Τεμάχια των 
100φ με χοντρό 
εξώφυλλο ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

142 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες λευκές 
«ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΑ» 

τμχ 200 18,00   Τεμάχια 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

143 
Αυτοκόλλητες Ετικέτες κίτρινες 
«ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΑ» 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

τμχ 1.300 234,00   Τεμάχια 
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144 

Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 

τμχ 300 27,00   Τεμάχια 
ΠΛΥΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

145 

Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 

τμχ 5.000 250,00   Τεμάχια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

146 

Αποτελέσματα Εργαστηριακών 
Εξετάσεων   

τμχ 100 37,00   
μπλοκ  50 
φύλλων 
ψαροκολλητά (Α-4-227Κ) 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

147 

Συνταγολόγια Αιμοδοσίας (Α-4-985) 

τμχ 10 13,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

148 
Σημείωμα Λήψεως Αίματος (Α-4-979Σ) 

τμχ 10 13,00   
μπλοκ 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

149 

Ροζ Κάρτα –Δελτίο Κίνησης Αίματος 
Ασθενών  

τμχ 5.000 75,00   Τεμάχια 

Πίστωση- Χρέωση 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

150 

Παραστατικό Διακίνησης Αίματος ή 
Παραγώγων  τμχ 20 30,00   

μπλοκ των 50 
φύλλων 
διπλότυπα 
καρμπονιζέ 
(άσπρο-κίτρινο) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

151 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 2.000 156,00   Τεμάχια 
Α Rh Θετικό 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

152 
Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 800 72,00   Τεμάχια 

Β Rh ΘΕΤΙΚΟ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ) 
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153 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 300 22,80   Τεμάχια  

Α Β Rh ΘΕΤΙΚΟ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

154 
Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 2.000 156,00   Τεμάχια  

0 Rh ΘΕΤΙΚΟ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

155 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 400 31,20    Τεμάχια 
A Rh ΑΡΝΗΤΙΚΟ (σε σκούρο πλαίσιο) 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

156 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 200 18,00   
Τεμάχια 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Β Rh ΑΡΝΗΤΙΚΟ (σε σκούρο πλαίσιο) 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

157 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 200 15,20   Τεμάχια  ΑΒ Rh ΑΡΝΗΤΙΚΟ (σε σκούρο πλαίσιο) 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

158 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες Ασκών Αίματος  

τμχ 400 35,20   Τεμάχια  
0 Rh ΑΡΝΗΤΙΚΟ (σε σκούρο πλαίσιο) 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

159 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 6.000 270,00   Τεμάχια 

με  Α RH ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

160 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 

2.500 125,00   Τεμάχια  

με  Α ΘΕΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

161 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 2.500 125,00   Τεμάχια  με Β ΘΕΤΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

162 Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ τμχ 1.500 147,00   Τεμάχια  



36 

 

με ΑΒ ΘΕΤΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

163 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 7.000 315,00   Τεμάχια  με 0 ΘΕΤΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

164 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 1.500 114,00   Τεμάχια με  Α ΑΡΝΗΤΙΚΟ  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

165 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 500 40,00   Τεμάχια  
με  Β ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

166 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 300 22,80   Τεμάχια  
με  ΑΒ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

167 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 1.500 114,00   Τεμάχια  
με  0 ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

168 

Αυτοκόλλητες Ετικέτες  

τμχ 500 40,00   Τεμάχια  ΣΕ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΙΤΟΛΗ  

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

169 

Βιβλίο ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 

τμχ 4 96,00   
 Των 300φ με 
χοντρό 
εξώφυλλο ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

170 

Βιβλίο ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

τμχ 5 120,00   
 Των 300φ με 
χοντρό 
εξώφυλλο 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

171 

Βιβλίο Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών 

τμχ 15 75,00   
Τμχ των 50φ με 
χοντρό 
εξώφυλλο ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
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172 

ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Α4 τμχ 500 175,00    Τεμάχια 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

173 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

τμχ 1500 360,00   Τεμάχια 
(Α-4-939α) με τα επισυναπτόμενα 

(4ος Β) 

174 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ (Α-4-
939Ε) 

τμχ 1.000 240,00   Τεμάχια 
Με τα επισυναπτόμενα έντυπα : 

No 14 ,15,16,17,27  

175 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

τμχ 5.000 89,00   Φύλλα 
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 

176 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

τμχ 5.000 89,00   Φύλλα 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 

177 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ τμχ 4.000 104,00    Φύλλα 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 

178 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

τμχ 500 32,50   Φύλλα 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 

179 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ 
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ τμχ 500 32,50   Φύλλα 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 

180 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (κάρτα 
ροζ)  τμχ 2.000 70,00   Τεμάχια 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ 

181 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (28cmX38cm) 

τμχ 3.000 132,00   
Χρώμα κίτρινο  

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ Στυλ σακούλα 

182 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

τμχ 3.000 156,00   
Φύλλα 
(διπλοσέλιδο) 

ΠΤΕΡΥΓΑ Δ4ου 
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183 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ  τμχ 600 50,40   Φύλλα 

ΠΤΕΡΥΓΑ Δ4ου 

184 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 3.000 48,00    Φύλλα 
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ4ου 

185 
ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

τμχ 3.000 48,00   Φύλλα 
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ4ου 

186 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Δ & Ε 4ΟΥ 

τμχ 30 24,00   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητα ΠΤΕΡΥΓΑ Δ4ου 

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ  

τμχ 2.000 400,00   τεμάχια   
Με τα επισυναπτόμενα έντυπα και 
την διαφάνεια εγγράφων 

187 Δ 3ΟΥ 

  
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ    ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ τμχ 20 8,40   

Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 188 Δ 3ΟΥ 

189 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΑΒ 
τμχ 30 12,60   

Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά   Δ 3ΟΥ 

  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  
τμχ 8 4,80   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 190 Δ 3ΟΥ 

  ΕΝΤΥΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

τμχ 40 14,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 

  Δ 3ΟΥ Ψαροκολλητά 

191     

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 

τμχ 2 5,20   

Μπλοκ των 50 
φύλλα, διπλής 
όψεως  
ψαροκολλητά 

192 Δ 3ΟΥ 

  ΜΕΤΡΗΣΗ GLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
τμχ 5 4,25   

μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 193 Δ 3ΟΥ 

  ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΥΡΩΝ 

τμχ 5 4,25   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 194 Δ 3ΟΥ 
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  ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 
τμχ 8 4,80   

Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 

195 Δ 3ΟΥ 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ  τμχ 30 15,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων διπλής 
όψεως 
ψαροκολλητά 196 Δ 3ΟΥ 

  
ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

τμχ 20 48,00   

Μπλοκ των 50φ 
τετραπλό 
(λευκό-ροζ-
γαλάζιο-
κίτρινο) 

197 Δ 3ΟΥ 
Με αρίθμηση 
από το Νο 100 

  
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
«ΗΛΕΧΘΗ» τμχ 2.000 60,00   Τεμάχια 

198 Δ 3ΟΥ 

     
198α 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΛΕΥΚΟΣ) τμχ 2.000 1.000,00   Τεμάχια 

Δ3ου 

199 
ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Α-4-927Α) 

τμχ 60 24,00   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά  (Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ) 

200 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (Α-4-926) 

τμχ 30 45,00   

μπλοκ των 50 
φύλ. 
Καρμπονιζέ 
ασπρο-κίτρινο 
ψαροκολλητά 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

201 
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ (Α-4-855) 

τμχ 200 6,00   
μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

202 

Κάρτα μικρή 20cmX14cm  

τμχ 3.000 31,50   Τεμάχια ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Α-4-
600) 

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

203 

Κάρτα μεγάλη20cm X40cm 

τμχ 1.500 9,00   Τεμάχια 
 HMEΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
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ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α-4-
350Δ) τμχ 200 7,00   Τεμάχια 

204 Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΣΘΕΝΗ (Α-4-900Α) 
τμχ 3.000 255,00   Φύλλα 

205 Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

206 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΗ 
Α΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

τμχ 
3.000 105,00   Τεμάχια 

207 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 12Χ30  

τμχ 5.000 193,00   Τεμάχια (στενόμακροι) 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

208 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

τμχ 22 732,56   

Βιβλία των 300 
σελ. με χονδρό 
εξώφυλλο 
μαύρο,  ράχη 
από χονδρό 
ύφασμα και 
λευκή μεγάλη 
ετικέτα 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ (Α-4-939Ζ) Με 
τα επισυναπτόμενα έντυπα τμχ 3.000 410,10   Τεμάχια 

209 5ος Β  

  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Α-4-939Ζ) 
Με τα επισυναπτόμενα έντυπα τμχ 2.000 274,00   Τεμάχια 

210 5ος Β 

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 
τμχ 3.000 225,00   Τεμάχια 

211 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
τμχ 3.000 240,00   Τεμάχια 

212 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

    213 
Ελεγχος ευαισθησίας των 
enterobacteriaceae στους 
Αντιμικροβιακούς Παράγοντες τμχ 6.000 90,00   Φύλλα  

.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

  
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ(Α-4-579Υ) τμχ 2.000 52,00   Φύλλα  

214 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 

  ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
τμχ 20 13,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 

215 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ψαροκολλητά 
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ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
11cmx22,5cm τμχ 500 24,00   Τεμάχια 

216 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 

  
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
20cmX28cm ΚΙΤΡΙΝΟΙ (Α-4-968Α) τμχ 3.000 48,00   Τεμάχια 

217 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 

218 

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 
25cmΧ35cm τμχ 2.000 44,00   Τεμάχια 

KYTTAΡΟΛΟΓΙΚΟ 

  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (Α-4-
939Γ) τμχ 1.000 780,00   Τεμάχια 

219 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Γ-4-92) 

τμχ 20 0,84   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

  ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

220   

  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ & 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
(Γ-4-93) 

τμχ 20 0,84   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

221 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Α-4-1000Υ) 
τμχ 200 84,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 222 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

  ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

τμχ 1.000 95,00   Τεμάχια   ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

223   

  ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (Α-4-864δ) 

τμχ 100 58,00   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 224 ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

  ΦΑΚΕΛΟΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ  

τμχ 250 71,88   Τεμάχια 
  (Α-4-350)                   

225 ΟΙΚΟΓ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

  
ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΠΛΕ (Α-
4-661) 

τμχ 250 175,00   Τεμάχια 

226 ΟΙΚΟΓΕΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 227 
ΦΥΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (Α-4-550) 
ΟΙΚΟΓΕΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

τμχ 250 15,63   Φύλλα 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ 
ΥΓΡΟΥ τμχ 500 42,50   Φύλλα 

228 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

  ΒΙΒΛΙΟ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ (Α-4-1005) 

τμχ 4 80,00   
των 400φ με 
χονδρό μαύρο 
εξώφυλλο 229 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ-
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ 

  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΓΥΝ/ΚΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ (Α-4-942) με τα 
επισυναπτόμενα έντυπα ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ-ΕΜΜΗΝΟΠ 

τμχ 500 109,00   Τεμάχια 

230 

  ΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ (Α-4-941)   

τμχ 500 10,75   Τεμάχια 
231 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ-
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ 

  ΜΠΛΟΚ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α-4-852) 

τμχ 60 12,00   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 

232 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ (ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ) 

τμχ 30 6,00   
Μπλοκ των 
50φύλλων 
ψαροκολλητά 233 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

234 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

τμχ 12 21,60   
Μπλοκ Α4 των 
50 φύλλων 
ψαροκολλητά 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΤΑ 
ΠΡΑΣΙΝΗ 

τμχ 100 25,00   Τεμάχια 
235 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΚΑΡΤΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ  

τμχ 100 20,00   Τεμάχια 
236 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

τμχ 2 5,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
διπλότυπο 
καρμπονιζέ 

237 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  
ΚΑΡΤΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ 
ΛΕΥΚΗ  

τμχ 100 15,00   Τεμάχια 

238 
 (Α-4-664) (ογκολογικες) 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ 
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(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΒΙΒΛΙΟ ΕΦΗΒΙΚΗΣ (Α-4-1006) 

τμχ 4 τμχ 80,00   

400 φύλλων με 
χοντρό 
εξώφυλλο 
μαύρο χρώμα 

    με ετικέτα 

239 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  

  ΚΑΡΤΑ ΛΕΥΚΗ ΕΦΗΒΙΚΗΣ (Α-4-661Α) 
τμχ 1.000 28,00   Τεμάχια 

240 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 
τμχ 100 37,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 241 ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΜΜ.ΡΥΣΕΩΣ τμχ 100 37,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 242 ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΦΗΒΙΚΗΣ (Α-4-
945) 

τμχ 1.000 207,00   Τεμάχια 
  

Με τα δύο (2) επισυναπτόμενα 
έντυπα 

243 ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
ΑΙΔΙΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ (ΚΑΡΤΑ ΜΠΛΕ) τμχ 1.000 42,00   Τεμάχια 

244 ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 

  
ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
(Α-4-698)Σε μπλοκ 

τμχ 5.000 37,00   Τεμάχια 

245 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 

  FOLLOW UP 
τμχ 500 30,00   

φύλλα 
τριπλότυπα 246 

ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 

τμχ 4 100,00   

Βιβλία των 
400φ με χονδρό 
μαύρο  
εξώφυλλο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

247 
ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΟ  ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΛΑΜΨΑΚΟΥ) 

  ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΗΣ 
τμχ 120 18,00   

Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 248  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

 249 
ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ β-koch 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

τμχ 2.000 60,00   Φύλλα  
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  ΧΛΑΜΥΔΙΑ 

τμχ 20 7,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

250 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

    

  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ 

Τμχ 20 7,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

251 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

    

  ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΓΡΟΥ 

Τμχ 20 7,00   
Μπλοκ των 50 
φύλλων 
ψαροκολλητά 

  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

252   

  ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Τμχ 500 42,50   Φύλλα 

253 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

  
ΚΑΡΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ) 

Τμχ 1.000 33,00   Τεμάχια 

254 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ 

Τμχ 5.000 135,00   Φύλλα  
255 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

  
ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ(Α-4-630Δ) 

Τμχ 1.000 50,00   Φύλλα  

256 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ         

  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

  
  45.101,76     

 

Οι προμηθευτές πριν την κατάθεση των προσφορών τους θα 

ενημερωθούν για τα δείγματα των ζητουμένων εντύπων από το 

Τμήμα Προμηθειών. 

  

Οι προμηθευτές πριν την τελική εκτύπωση των κατακυρωθέντων 

εντύπων, θα έρχονται σε συνεννόηση με τα αντίστοιχα Τμήματα του 

Νοσοκομείου για την επιβεβαίωση της σωστής εκτύπωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ–ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ) 

1       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
η
  ΥΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών 

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 ΤΚ 11528  

Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:  

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  10/19 

ΑΞΙΑ:  ……………… 

 

Για την προμήθεια  

ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου για ένα χρόνο  

 

   

     Αθήνα σήμερα …… μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός της  κ. 

Ευαγγελίας Παππά, Διοικήτριας και νομίμου εκπροσώπου του  Γ.Ν.Α 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ενεργώντας με εντολή και για λογαριασμό του Ιδρύματος 

αυτού και αφετέρου της εταιρείας ……………………………..  που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τ…. κ…… ……………………….. συμφωνήθηκαν 

και αποδέχθηκαν τα   παρακάτω: 

      Με την αριθ. 10/19 διακήρυξη, διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός, 

προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου για ένα χρόνο, στον 

οποίο μετείχε και αναδείχθηκε μειοδότης ο δεύτερος των συμβαλλομένων του 

αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού κατακυρωθέντος με την Αριθ. Συν. 

…..  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου.                               

     Με την παρούσα η πρώτη των συμβαλλομένων κ. … με την ιδιότητα που 

παραβρίσκεται και ενεργεί, αναθέτει στην εταιρεία ........, αποκαλούμενη λόγω 

συντομίας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, την προμήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 1
ο
 με 

τους παρακάτω όρους  και συμφωνίες,  δηλαδή: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ 

Προμήθεια………………….. …………………………. 

ΑΡΘΡΟ 2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα χρόνο από ….. έως….. 

Ο χρόνος παράδοσης θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

του Νοσοκομείου και εντός τριών ημερών από την παραγγελία του 

Νοσοκομείου με δαπάνες και ευθύνη του ίδιου του προμηθευτή, στην 

Αποθήκη Υλικού.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των ειδών, θα επιβληθούν στον 

Προμηθευτή, οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το Ν.4412/2016.                

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
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Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοίκησης, το Νοσοκομείο έχει το 

μονομερές δικαίωμα να την παρατείνει μέχρι εξαντλήσεως όλων των υπό 

προμήθεια ειδών και με τις ίδιες συμβατικές τιμές. 

ΑΡΘΡΟ 4  ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή της αξίας αυτής θα γίνει σε ΕΥΡΩ με έκδοση τακτικού χρηματικού  

εντάλματος στο όνομα του προμηθευτή αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που  προβλέπονται από το  Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υποχρεώνεται στις κάτωθι κρατήσεις: 

α) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 έτσι όπως 

τροποποιήθηκε   

β) Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3%  επί της ανωτέρω α΄ κράτησης 

γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της ανωτέρω α΄ κράτησης 

δ) 2% υπέρ οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 

ε) 4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94 

στ) 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (άρθρο 350  παρ. 3 Ν.412/2016, ΚΥΑ 1191/2017) 

ζ) Χαρτόσημο 3%  επί της ανωτέρω κράτησης ΑΕΠΠ  

η) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί της ανωτέρω κράτησης ΑΕΠΠ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

Για  όσα δεν αναφέρονται ανωτέρω, θα ισχύουν τα αναφερόμενα στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας σύμβασης.                            

                         ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

     

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας………….. 

Κατάστημα……………………… Ημερομηνία έκδοσης………………. 

 

ΠΡΟΣ 

ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 80 

11528 ΑΘΗΝΑ 

 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης Αριθ.………  .   ΕΥΡΩ……….. 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος  της διαιρέσεως 

και διζήσεως  μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ…………… υπέρ της 

εταιρείας………………………………… 

………………………………………….Δ/νση………………………για την 

καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που υπέγραψε για την 

προμήθεια…………………………………..(α/α ……..διακήρυξης) προς 

κάλυψη των αναγκών του.. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας 

…………… ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι επιστροφής της σ’ εμάς οπότε αυτοδίκαια γίνεται 

άκυρη  και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γ.Ν.Α  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221991] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασ. Σοφίας 80 – Αθήνα Τ.Κ 11528] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ειρήνη Σιγάλα] 

- Τηλέφωνο: [210 3381138] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promith@hosp-alexandra.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.hosp-

alexandra.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):22820000-4 «ΕΝΤΥΠΑ» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στο φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[10/19] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hosp-alexandra.gr/
http://www.hosp-alexandra.gr/


50 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 
[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

 

 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

μόνο στην περίπτωση που απαντήθηκε ΝΑΙ στο 

ανωτέρω πεδίο 
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

 

α) [……] 

 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

μόνο εάν απαντήθηκε ΝΑΙ στο ανωτέρω πεδίο 
 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ]  

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

μόνο εάν απαντήθηκε ΝΑΙ στο ανωτέρω πεδίο 
 

 



53 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 

για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……]Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό  

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 

Τηλέφωνο: [……]Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……]Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Π.χ. όταν ανήκει σε ένωση ή κοινοπραξία 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 

είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 

στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ στο ανωτέρω πεδίο 
α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx
; 

[] Ναι [] Όχι  
 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό  

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
[.......................] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

Συμπληρώνεται από το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

εάν απαντήθηκε ΝΑΙ 
 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 

ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiv

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 

του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.. 

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

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

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

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

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
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του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

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

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

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

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

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

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

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

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  
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xxii   Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

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

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

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv    Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii   Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx    Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii  Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  


