
           

 

                                                                                            

EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

3
ε
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ(ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                                          ΚΑΣΔΡΙΝΗ:11-9-2019 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΔΡΙΝΗ                          ΑΡ.ΠΡΧΣ:14777 

Σαρ. Γ/λζε:  6ν ρηι. Καηεξίλεο –Αξσλά Σ.Κ.60100 

Σκήκα: Πξνκεζεηώλ 

Ο πξνΐζηάκελνο Γεκνπνύινπ Βαζηιηθή 

Ο ζπληάμαο ίκνπ Αλαζηαζία 

Πιεξνθ.: 

Σειέθσλν: 

2351350347 

2351352849   

FAX: 2351350102   

Email:  

Promith1@1142.syzefxis.gov.gr, 

Promithproist@1142.syzefxis.gov.gr  

 

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ     22/2019 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΝΣΙΧΝ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ.(ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ) 

ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ 25-9-2019 (πξηλ ηε ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  25-9-2019 θαη ώξα 11:00πκ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΔΡΙΝΗ                                           

6ν Υηι.. Καηεξίλεο-Αξσλά 

ΚΧΓΙΚΟ CPV CPV : 33141420-0 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ ΦΠΑ 45312.60€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔfΦΠΑ 56187.62€ 

ΠΑΡΑΓΟΗ  6ν ΥΙΛ. ΚΑΣΔΡΙΝΗ-ΑΡΧΝΑ  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 1 ΔΣΟ  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 3 ΜΗΝΔ  

mailto:Promith1@1142.syzefxis.gov.gr
mailto:Promithproist@1142.syzefxis.gov.gr


ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΓΗ  

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (ΜΔΡΟ Α΄)  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ - ΠΟΟΣΖΣΔ -ΜΔΡΟ ΗΗ- 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B΄)  

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄)  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) ΣΔΤΓ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄)  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ηερληθήο πξνζθνξάο)Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΔ΄) 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄) 

Έρνληαο ππφςε: 

Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

Σνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνχ πζηήµαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνµήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνµέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνη-λσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007).  

Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεµα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

Σνπ Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βειηίσζε επηρεηξεµαηηθνχ πεξηβάιινληνο –Νέα εηαη-ξηθή 

µνξθή- ήµαηα- Μεζίηεο Αθηλήησλ- Ρχζµηζε Θεµάησλ λαπηηιίαο, ιηµέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο, Μέξνο Γεχηεξν, Νέα εηαηξηθή µνξθή: Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία (ΗΚΔ)  

Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννµηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεµνζίνπ Σνµέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 

161) θαη ινηπέο ξπζµίζεηο».  

Σνπ Ν. 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνµίαο ζην πιαίζην εθαξµνγήο 

ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014) Πξνζαξµνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 

2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ε-λεµέξσζεο 

ζρεηηθά µε ηελ αληαιιαγή, µεηαμχ ησλ θξαηψλ−µειψλ, αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

µεηαµφζρεπζε − Ρπζµίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο Τπν-βνεζνχµελε Αλαπαξαγσγή 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο.  

Σνπ N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεµφζηεο πµβάζεηο Έξγσλ, Πξνµεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξµνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)  

Σηο απνθάζεηο:  

Σελ ππ’ αξηζµ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνµίαο θαη Οηθνλνµη-θψλ θαη 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο 

παξαθξαηνχµελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ ησλ ζπµβάζεσλ πξνµεζεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ.3 Ν.3580/ 2007).  

Σελ ππ΄αξηζµ. 29/27-8-2019 ζέκα εεδ/μεσο3ν   Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ δηαγσληζµνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΝΣΗΧΝ. 

                                                                      ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

πλνπηηθφ δηαγσληζµφ µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο, ζε επξψ, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο (ηελ πιένλ 

ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο, πξνµήζεηαο 

ρεηξνπξγηθψλ γαληηψλ  γηα  ηελ θάιπςε ησλ  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνµείνπ Καηεξίλεο. O πξνυπνινγηζµφο 

ηνπ δηαγσληζµνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 45312.60€ ρσξίο ΦΠΑ & 56187.62€ µε Φ.Π.Α. Ο 

δηαγσληζµφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 25-9-2019 εµέξα Σεηάξηε     θαη ψξα 11:00π.κ., ζην γξ.πξνκεζεηψλ 

ηνπ Ννζνθνµείνπ, απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή.   



ΜΔΡΟ Α 

ΑΡΘΡΟ 1ν ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όζνη επηζπµνχλ λα ζπµµεηάζρνπλ ζην δηαγσληζµφ ζα πξέπεη λα  ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ζην γξαθείν Πξνµεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνµείνπ Καηεξίλεο, µέρξη ηε 25-9-2019 εµέξα Σεηάξηε    

θαη ψξα πξηλ ηεο 11:00π.κ.(πξηλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ(µε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ 

απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). 

Δµπξφζεζµεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία µέρξη ηελ 

παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ψξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη 

ψξα, είλαη εθπξφζεζµεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνχλ.  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο – Φπρηαηξηθφο Σνκέαο 

Γηεχζπλζε: 6ν ρηι. Καηεξίλεο –Αξσλά, 60100 Καηεξίλε 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 2351350353, 2351352849,2351350376 

ΔΜΑΗL-promith1@1142.syzefxis.gov.gr 

ΑΡΘΡΟ 2ν ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΦΑΚΔΛΛΟΤ  

Γηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ:  

α) ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα.  

β) ελψζεηο πξνµεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

 γ) ζπλεηαηξηζµνί δ) θνηλνπξαμίεο πξνµεζεπηψλ  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιαµβάλνπλ νξηζµέλε λνµηθή µνξθή πξνθεηµέλνπ 

λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχµβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζµέλεο λνµηθήο µνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο        

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα ζην Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

θαη ππνβάιιεηαη,  µέζα ζε θαιά ζθξαγηζµέλν θάθειν, ζε δύν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» µε θεθαιαία γξάµµαηα. 

β Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ, ήηνη «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ ». 

γ. Ο αξηζµφο ηεο δηαθήξπμεο:22/2019 

δ. Ζ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ     25-9-2019 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα………….. 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ µε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχµθσλα µε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο: 

1. Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα: 

α) ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 

σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο 

ή ηξίηα κέξε (Παξάξηεκα Δ  ). 



Ζ εµεξνµελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εµεξνινγηαθψλ 

εµεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξµφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). Ζ απαηηνχµελε ππεχζπλε δήισζε 

ππνγξάθεηαη, επί εηαηξηψλ πεξηνξηζµέλεο επζχ-λεο (Δ.Π.Δ.), Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεµέλν απ’ απηνχο θαη επί αλσλχµσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα 

ζχµβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεµέλν είηε µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξίαο είηε µε εηδηθή αηνµηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνέδξνπ ή δηεπζχλνληα ζπµβνχινπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν : 

ηελ Δλφηεηα  A-B- ηνπ Μέξνπο ΗI  

κφλν ηελ Δλφηεηα A-B-Γ ηνπ Μέξνπο ΗII  

κφλν ηελ Δλφηεηα A ηνπ Μέξνπο ΗV, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε 

ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ εληχπνπ.  

Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ  Μέξνπο V. 

β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηεο παξ. α,( ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ ) γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 

λφκηκα.   

2.Φάκελορ ζε 2 ανηίγπαθα με ηην ένδειξη «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνλ  ΦΑΚΔΛΟ µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνχληαη απαξαίηεηα ζε δχν 

αληίγξαθα ,εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν ( ρσξίο αλαγξαθή 

ηηκψλ.).: 

1.Δληππν ηερληθήο πξνζθνξάο φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα  ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. 

 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπµµεηέρνληα, µε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί 

πιήξσο ηηο απαηηνχµελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζµνχ, β) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη 

θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή -µέζα, θηι.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο,γ) ε πξνζθνξά ηνπ 

ηζρχεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ (120) εµεξψλ θαη δ) πκθσλεί γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο 

ησλ εηδψλ 

      ΓΔΙΓΜΑΣΑ -ΚΑΣΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΙΓΟΤ 

Όινη νη πξνζθέξνληεο πξέπεη καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο  ΔΠΙ ΠΟΝΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ λα 

θαηαζέζνπλ δέηγκαηα ΓΧΡΔΑΝ ,ηα νπνία ζα γίλνληαη απνδεθηά κέρξη ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

Δπίζεο ηα δέηγκαηα  ζα αλαθέξνπλ ηνλ α/α  ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ζηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ.  

Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, πνπ 

δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά 

απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή  ε  αιιαγή  ηνπ  εξγνζηαζίνπ  κε  απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.  



 
 
 
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 
ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν 
πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Ζ 
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ .       
 3.Φάκελορ ζε 2 ανηίγπαθα με ηην ένδειξη« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Υσξηζηφ ζθξαγηζµέλν θάθειν, µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά. 

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ µε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνµηθή 

πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δχν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν 

θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηαµνξθσµέλα σο εμήο: 

Θα δνζεί ηηκή κνλάδαο αλά είδνο, αξηζµεηηθώο θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο 

µεηαμχ ηεο αλαγξαθφµελεο ηηµήο αξηζµεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιαµβάλεηαη ππφςε ε ηηµή νινγξάθσο. 

ηηο ηηµέο ζα πεξηιαµβάλνληαη νη λφµηµεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ θξαηήζεσλ.  

ηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη ηα έμνδα πξνµήζεηαο θαη µεηαθνξάο ππφ πξνµήζεηα είδνπο, ζηνλ ρψξν 

πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνλ πξνµεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην 

πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ πξνµήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην 

Ννζνθνµείν.  

Οη ηηµέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζµεπηηθέο γηα ηνλ πξνµεζεπηή µέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχµβαζεο. 

Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηµψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

πξνµεζεπηή πέξαλ ηνπ πξνζθεξφµελνπ αληίηηµνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνµεζεχζεη βάζεη ησλ ηηµψλ 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ µέρξη ηελ νξηζηηθή παξαια-βή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσµή ηνπο.  

Πξνζθνξέο αλώηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ζπµµεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνµηθή ηνπο 

πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηµέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ην είδνο ζην παξαηεξεηήξην ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : ΓΔΝ 

ΤΠΑΡΥΔΙ 

Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζµαηα, ζβεζίµαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξαµµέλε θαη µνλνγξαµµέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξµφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα 

µνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηήλ δηνξζψζεηο 

νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.Ο 

πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απν-θξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, 

ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξµφδην 

φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, (ζχµθσλα µε ην 

άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016).  

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη ππφςε µφλν 

εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεµα απφ ην αξµφδην 

φξγαλν .Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζνληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόµελν, άιισο επηθέξνπλ 

θπξώζεηο. 

      ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 



 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζµεχνπλ ηνπο πξνµεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεµα  120 εκεξώλ απφ ηελ 

επφµελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο µηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφµελνπ απφ ηελ  

 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη 

µνλνµεξψο, µεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ., πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ΓΤΟ(2) 

µελψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο µπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, µε ηε ζχµθσλε γλψµε ηνπ 

ζπµµεηέρνληνο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ίζν µε ην πξνβιεπφµελν απφ ηε δηαθήξπμε.. 

ΑΡΘΡΟ 3ν  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ  

1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

2. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

3. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

4. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακ-

βάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoµηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ 

δελ αζθεζεί έλδηθν µέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζµία άζθεζεο ελδίθσλ µέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ 

αζθεζέλ έλδηθν µέζν.  

ΑΡΘΡΟ 4ν ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ αλάδεημε ηνπ πξνµεζεπηή ζα γίλεη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 

νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο (ραµειφηεξε ηηµή). πλεπψο, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε απνθιεηζηηθά ε ραµειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφµελεο 

ηηκέο. ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο µε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηµή απηέο ζεσξνχληαη 

ηζφηηµεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν µε θιήξσζε µεηαμχ ησλ νηθνλνµηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηµεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξµνδίνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνµηθψλ θνξέσλ.Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίµεζεο 

ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη 

πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ 

απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο.  

Ζ πξνζθεξφµελε ηηµή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιαµβάλεη ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο, εθηφο ηνπ 

αλαινγνχληα ΦΠΑ.   

Οη ηηµέο δεζµεχνπλ ηνλ πξνµεζεπηή γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο θαη ζε ηπρφλ 

παξάηαζε απηήο.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξµνγήο ηεο ηηµήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

ΑΡΘΡΟ 5ν ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΔΓΓΤΗΔΙ 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν πνπ θξίζεθε ε πξνζθνξά ηνπ απνδεθηή µε βάζε  ηε δηαθήξπμε  

θαη πνπ ζα πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη  



 

ηεο ηηµήο ζχµθσλα µε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016.Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ ζα γίλεη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πµβνχιην ηνπ Ννζνθνµείνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα απνζηαιεί ζηνλ κεηνδφηε ε ζρεηηθή 

ζχµβαζε.  

Ο πξνµεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε  ε πξνµήζεηα, ππνρξενχηαη  εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ 

ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο 

πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 5% επί ησλ θαηαθπξσζέλησλ 

εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ζχκβαζε αμίαο άλσ ησλ 20.000,00€ Υσξίο ΦΠΑ. . 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνµεζεπηήο δελ πξνζέιζεη µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ηνπ 

νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνµά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ µε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ µεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξµφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφµελεο απφ ην λφµν θπξψζεηο.   

ΑΡΘΡΟ 6ν ΥΡΟΝΟ ΙΥΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχµβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  θαη έσο ηελ πιήξε 

παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ . Σν Ννζνθνµείν µπνξεί µε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ, λα 

παξαηείλεη µνλνµεξψο ηελ ηζρχ ηεο ζχµβαζεο µέρξη 3 κήλεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ζχκβαζε  απφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΠΤ ή άιιν 

αξκφδην  θνξέα, ηφηε παχεη ε ηζρχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ απέλαληη ζηνλ πξνκεζεπηή.   

 

 ΑΡΘΡΟ 7ν ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ 

θαηαθπξσηηθή απφθαζε, γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζµία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη 

εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο πξνζθνµίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα επί ηνηο εθαηφ (1%) 

επί ηεο εθηηµψµελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζµνχ. Σν πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ 

πνζψλ µπνξεί λα αλαπξνζαξµφδνληαη µεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνµίαο, Αλάπηπμεο θαη ηνπξηζµνχ, Οηθνλνµηθψλ θαη Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Ο 

πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εµπξνζέζµσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/2016 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, µε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή µε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εµµέζσο, ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνµίµσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

δηαγσληδφµελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο µφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξµφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ 

ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, (ζχµθσλα µε ην άξζξν 102 ηνπ 

Ν.4412/2016). Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχµθσλα µε ηα παξαπάλσ, ιαµβάλνληαη 

ππφςε µφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεµεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεµα απφ ην 

αξµφδην φξγαλν.  

ΑΡΘΡΟ 8o ΠΛΗΡΧΜΗ 

H πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), µεηά απφ πξνεγνχµελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεµαηηθψλ 

εληαιµάησλ πιεξσµήο απφ ηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.Υξφλνο εμφθιεζεο: 

εληφο εμήληα (60) εµεξψλ, ππνινγηδφµελσλ απφ ηελ επνµέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηµνινγίνπ πψιεζεο 

απφ ηνλ πξνµεζεπηή.Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή  θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο .  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηα αξ. 129-133 θαη 200-215 ηνπ Ν. 4412/2016. Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 

4412/2016.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζµία, 

ην Ννζνθνµείν θαζίζηαηαη ππεξήµεξν, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα µέηξα 

εθαξµνγήο ησλ λφµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο 

αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

ρξεµαηηθνχ εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ µεηαμχ ηνπ 



Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ πξνµεζεπηή , πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο 

ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ 

πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ 

(µε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.).  

Ο Πξνµεζεπηήο βαξχλεηαη µε ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο:  

α) Πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηµνινγίνπ ηεο ζχµβαζεο µεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ 

πνζνχ παξαθξαηνχµελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχµθσλα µε ηελ αξίζµ. ΓΤ6α/_.Π./νηθ. 36932/17-3-2009 

Κ.Τ.Α. ζε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3580/2007 . 

β) 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (άξζξν 375, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

δ) 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

ε) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ 

Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 ζη) 4% παξαθξάηεζε θφξoπ εηζoδήκαηoο, ζχκθσλα κε ηo Ν.2198/1994.Δπίζεο θάζε ζρεηηθή 

θξάηεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

Καηά ηελ πιεξσµή ηνπ ηηµήµαηνο παξαθξαηείηαη ν  πξνβιεπφµελνο θφξνο εηζνδήµαηνο 4%. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηµνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

ΑΡΘΡΟ 9o ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ζ Παξάδνζε ζα γίλεηαη ην αξγφηεξν µέζα ζε 3   εµέξεο απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνµείνπ πξνο ηνλ Πξνµεζεπηή. Ζ παξάδνζε  ζα γίλεηαη, ζχµθσλα µε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνµείνπ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνµείν, µε έμνδα θαη επζχλε 

ηνπ Πξνµεζεπηή. Ζ παξαιαβή  ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφµελε απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνµέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. ε πεξίπησζε εθπξφζεζµεο παξάδνζεο, 

ηζρχνπλ ηα πξφζηηµα θαη νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 207 ηνπ Ν.4412/2016, αληίζηνηρα.  

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε έμνδα, επζχλε   θαη κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ,ηνπ πξνκεζεπηή ζην 

ρξφλν θαη ζηνπο ρψξνπο  πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα θαη ζε φπνηνλ άιινλ  πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη θάζε θνξά  απφ ηελ 

αληίζηνηρε Τπεξεζία ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ.  

ΑΡΘΡΟ 10ν ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Πεξίιεςε  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ην θείκελν ηεο 

δηαθήξπμεο   ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιαµβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπµµεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζµφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηµψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη πεξί πξνµεζεηψλ ηνπ Γεµνζίνπ λφµνη 

θαη δηαηάμεηο (Ν.4412/2016).Σα ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο ζα  δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Ννζνθνµείνπ :www.psynpo.gr.                                                                                                       

                                                                                                      Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 ΓΑΝΣΙΑ  

 Υεηξνπξγηθά γάληηα, latex 

 

1. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ 
πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ 
πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απoδεηθvχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. 
Β/02-10-09). 

 

2. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 
ΔΝ 455-1:2000, ΔΝ 455-2:2009 θαη ΔΝ 455-3:2006.  

3. Ζ δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ.  

4. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιαηέμ θπζηθνχ 
ειαζηηθνχ.  

5. ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

i. ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ 
ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ε 

 

εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

ii. ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γαληηνχ 
iii. ε έλδεημε αλ ην γάληη έρεη ή φρη πνχδξα 
iv. ε έλδεημε «ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟ» 
v. ε κέζνδνο απνζηείξσζεο 
vi. ν θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΗΓΑ» (ή LOT)  

vii. ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινχο ρξήζεσο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη κήλα 
viii. ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλε ρξήζε 
ix. νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
x. θάζε πξνεηδνπνίεζε ή/θαη ιεπηέα πξνθχιαμε 
Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ. 

 

6. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά 
ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

7. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ γαληηψλ δελ 
ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο.  

8. Οπζηώδεο δηεπθξίληζε : ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο 
ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - 



ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο γαληηψλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο 
πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε 
θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ  

 

9. δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ 
πιηθψλ. 

 

10. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα 
ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζηεηξφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα αλσηέξσ πξφηππα. Σπρφλ 
κε ζπκκφξθσζε ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 

 

Γάληηα εμέηαζεο/λνζειείαο, latex, κε απνζηεηξσκέλα 

 

1. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο 
ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09).  

2. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 
ΔΝ 455-1:2000, ΔΝ 455-2:2009 θαη ΔΝ 455-3:2006.  

3. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιαηέμ θπζηθνχ ειαζηηθνχ.  

4. ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

i. ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ 
ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ε εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

ii.  ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γαληηνχ 

iii. έλδεημε αλ ην γάληη έρεη ή φρη πνχδξα  

iv. ν θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΗΓΑ» (ή LOT)  

v. ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινχο ρξήζεσο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη κήλα 
vi. ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλε ρξήζε 
vii. νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
viii. θάζε πξνεηδνπνίεζε ή/θαη ιεπηέα πξνθχιαμε 
Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ. 

 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

6. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ γαληηψλ δελ 
ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο.  

7. Οπζηψδεο δηεπθξίληζε : ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο 
ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - 
ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο γαληηψλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο 
πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε 
θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ 
πιηθψλ. 

 

8. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα 
ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα αλσηέξσ πξφηππα. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε 
ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 

 



Γάληηα εμέηαζεο/λνζειείαο, latex, απνζηεηξσκέλα 

 

1. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ 
πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ 
πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απoδεηθvχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. 
Β/02-10-09).  

2. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 
ΔΝ 455-1:2000, ΔΝ 455-2:2009 θαη ΔΝ 455-3:2006.  

3. Ζ δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θαη λα ειέγρεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ.  

4. Σα πξνζθεξφκελα γάληηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιαηέμ θπζηθνχ ειαζηηθνχ.  

5. ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην ηξφπν 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

i. ην φλνκα ή ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε πεξίπησζε πνπ 
ν θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη έδξα ζε ρψξα ηεο επξσπατθήο έλσζεο, ε εηηθέηα ή ε ζπζθεπαζία 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ. 

 

ii. ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ γαληηνχ 

 

iii. έλδεημε αλ ην γάληη έρεη ή φρη 
πνχδξα iv. ε έλδεημε 
«ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟ» 

v.  ε κέζνδνο απνζηείξσζεο 

vi. ν θσδηθφο ηεο παξηίδαο ηνπ νπνίνπ λα πξνεγείηαη ε έλδεημε «ΠΑΡΣΗΓΑ» (ή LOT) 

 

vii. ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινχο ρξήζεσο, εθθξαδφκελε ζε έηνο θαη κήλα 
viii. ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλε ρξήζε 

ix. νη εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

x.  θάζε πξνεηδνπνίεζε ή/θαη ιεπηέα πξνθχιαμε 

Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα παξέρνληαη ππφ κνξθή ζπκβφισλ. 

 

6. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ γαληηψλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

7. Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ε εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ γαληηψλ δελ 
ζα πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο.  

8. Οπζηψδεο δηεπθξίληζε : ε ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο 
ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - 
ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο γαληηψλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο 
πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε 
θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ 
πιηθψλ.  

9. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δείγκαηα ησλ πξντφλησλ δχλαηαη λα 
ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζηεηξφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα αλσηέξσ πξφηππα. Σπρφλ 
κε ζπκκφξθσζε ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 
ΙΑΣΡΙΚΑ ΓΑΝΣΙΧΝ ΜΙΑ ΥΡΗΗ 



1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1.  Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο, πεξηιακβάλνπλ: 

 

1.1.1.Xεηξνπξγηθά γάληηα (Surgical Gloves) απνζηεηξσκέλα, απφ θπζηθφ ιαηέμ κε απμεκέλα 
ειάρηζηα φξηα αληνρήο ζε ζξαχζε φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ή απφ ζπλζεηηθφ ιαηέμ γηα 
κηθξνεπεκβάζεηο κε κεησκέλα ειάρηζηα φξηα αληνρήο ζε ζξαχζε φπσο θαίλνληαη ζηνλ 
πίλαθα 1, αλαηνκηθνχ ζρήκαηνο. 

 

1.1.2.Eμεηαζηηθά/Γηαδηθαζηηθά γάληηα (Examination/Procedure Gloves) απνζηεηξσκέλα ή κε 
απνζηεηξσκέλα απφ ιαηέμ ή άιιν πιηθφ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο, 
δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ρεηξηζκφ κνιπζκέλνπ ηαηξηθνχ πιηθνχ. 

 

1.1.3. Ηαηξηθά γάληηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

1.1.3.1.Υεηξνπξγηθά γάληηα απνζηεηξσκέλα απφ θπζηθφ ιάηεμ, κε ειάρηζην νιηθφ κήθνο 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

 

1.1.3.2. Δμεηαζηηθά/Γηαδηθαζηηθά γάληηα, ρσξίο ξαθή, απνζηεηξσκέλα ή κε απνζηεηξσκέλα, 
απφ ιαηέμ, πνπ έρνπλ ειάρηζην νιηθφ κήθνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3. 

 

2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο ζα πξέπεη: 

 

2.1. Nα εμαζθαιίδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο απφιπηε πξνζηαζία απφ 
αληίζηνηρε επηκφιπλζε θαη γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηνλ ρξήζηε ησλ γαληηψλ. 

 

2.2. Να έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή θαη ζσζηή αθή θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ εξεζηζκνχο ζηνπο 
ρξήζηεο. 

 

2.3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ηνπο 
βηνινγηθνχο θηλδχλνπο (π.ρ.κνιχλζεηο, ππξεηφ, αιιεξγηθά θαηλφκελα)πνπ απνξξένπλ απφ 
νπζίεο πνπ ειεπζεξψλνληαη απφ απηά θαη νη νπνίεο είλαη γλσζηέο, κε βάζε ηα ηειεπηαία 
ζηνηρεία, φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ παξελέξγεηεο. Οη ελ ιφγσ νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 

α) Υεκηθέο νπζίεο, φπσο ρεκηθά κέζα απνζηείξσζεο (βηνθηφλα) ή επηθάιπςεο ιηπαληηθά, 
επηηαρπληέο πνιπκεξηζκνχ θ.ι.π. νη νπνίεο νπζίεο είηε πξνζηίζεληαη είηε ζρεκαηίδνληαη θαηά 
ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηελ απνζήθεπζε θαη εκθαλίδνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ. 

 

β) Δλδνηνμίλεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηε βαθηεξηαθή κφιπλζε ησλ 
πξψησλ πιψλ ή ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη 
απφ ην ρεηξηζκφ ησλ γαληηψλ κε ηα ρέξηα. 

 

γ) Τδαηνδηαιπηέο πξσηετλεο θαη πεπηίδηα νη νπνίεο ζπλήζσο είηε πξνέξρνληαη απφ ιάηεμ ηνπ 
θπζηθνχ ειαζηηθνχ ή απφ άιια πνιπκεξή είηε πξνηίζεληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
(π.ρ θαδετλε) θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ απφ ην ηειηθφ πξντφλ κε εθρχιηζε ζε 
πδαηηθφ κέζν (leachable proteins). 

 

2.4. Σα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη: 

 

2.4.1.ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-1 ζρεηηθφ κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ έιεγρν γηα 
ηελ αλίρλεπζε ησλ νπψλ. 

 

2.4.2.ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-2 πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη δίδεη ηηο 
κεζφδνπο δνθηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ γαληηψλ φπσο ηα θαηψηαηα 
φξηα αληνρήο ζε ζξαχζε αλά ηχπν γαληηνχ (εμεηαζηηθά ή ρεηξνπξγηθά) θαη πιηθφ θαηαζθεπήο  
θαζψο θαη ηα κεγέζε θαη νη αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο (πιάηνο θαη ειάρηζην κήθνο)  αλά ηχπν 
γαληηνχ εμεηαζηηθά ή ρεηξνπξγηθά θαη ηξφπν θαηαζθεπήο (κε ξαθή ή ρσξίο ξαθή). 



 

2.4.3.ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-3 πνπ νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο βηνινγηθήο αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαη πξνβιέπεη 
απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζή ηνπο. 

 

2.5.Θα είλαη νκνηφκνξθα πνπδξαξηζκέλα κε ειάρηζηε πνζφηεηα πνχδξαο θαηάιιειεο γηα 
ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. Απαγνξεχεηαη λα πεξηέρνπλ ή λα είλαη πνπδξαξηζκέλα κε 
ππξηηηθφ καγλήζην. 

 

2.6.Σα ηαηξηθά γάληηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE, ε νπνία ηνπνζεηείηαη 
ζηα ηαηξηθά γάληηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΓΤ7/2480/1994 Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απφθαζε, ζε ελαξκφληζε πξνο ηελ νδεγία 93/42/Δ.Δ./14-6-1993. 

 

2.7.Θα ιεθζεί ππφςε αλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε κε θιηληθέο κειέηεο ησλ αλαθεξφκελσλ απφ 
ηελ θάζε εηαηξεία ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

2.8.Σα ηαηξηθά γάληηα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ παξαιαβή, ε 
εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο λα κελ είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ απηή ηεο 
παξαιαβήο. 

 

3. ΠΡΟΦΟΡΔ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη απαξαίηεηα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: 

 

3.1. Να δειώζνπλ κε ππεύζπλε δήισζε (ηνπ Νόκνπ 1599/1986)ην εξγνζηάζην θαη ηελ 
ρώξα θαηαζθεπήο θαη ηελ απζεληηθόηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ. 

 

3.2. Να ππνβάιινπλ δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ νδεγία 93/42/Δ.Δ/14-6-1993, ζηελ νπνία 
λα δειψλεηαη πνηα είδε ηαηξηθψλ γαληηψλ θαιχπηεη. 

 

3.3. Να δειψζνπλ ηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ γηα ηνλ έιεγρν πηζηφηεηαο CE, θαζψο θαη 
ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ Κνηλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο. 

 

3.4. Γηα ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά γάληηα κηαο ρξήζεο λα δειψζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο, ηε κέζνδν απνζηείξσζεο , ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηε ζηεηξφηεηα ησλ γαληηψλ θαη δελ 
ζα αθήλεη ηνμηθά θαηάινηπα. 

 

3.5. Να απνδερζνχλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο, λα 
ππνβάιινπλ, ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο, φια ηα ζηνηρεία {κειέηεο, αλάιπζε δηαθηλδχλεπζεο 
(risk analysis),ηερληθέο κεζφδνπο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ γαληηψλ},κε βάζε ηα νπνία έρεη αμηνινγεζεί ε 
βηνινγηθή αζθάιεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ γαληηψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-3. 

 

3.6. Να δειψζνπλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο γηα θάζε ηχπν ηαηξηθψλ γαληηψλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 

 

3.7. ε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ κεηνδφηεο γηα θάζε παξηίδα ηαηξηθψλ γαληηψλ πνπ ζα 
παξαδίδνπλ θαη γηα θάζε ηχπν (ρεηξνπξγηθά, εμεηαζηηθά)απφ θάζε πιηθφ, λα πξνζθνκίδνπλ 
ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο έθζεζε εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη 
ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα αλσηέξσ πξφηππα σο εμήο: 

 

3.7.1. Αλαθνξά φηη ν έιεγρνο ησλ ππφ πξνκήζεηα γαληηψλ έγηλε βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 455-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 455-2. 

 

3.7.2. Ο ηχπνο ησλ γαληηψλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ν αξηζκφο παξηίδαο. 

3.7.3. Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ειέγρνπ. 



3.7.4. Ζ εκεξνκελία ειέγρνπ. 

3.7.5. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. 

 

3.8. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ 
απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 3.7.(πξνζθφκηζε έθζεζεο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ θαηά ηελ 
παξαιαβή)ζα πξέπεη θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο νη πξνκεζεπηέο λα πξνζθνκίζνπλ γηα 
ηνπο πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο γαληηψλ αληίγξαθν θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, έθζεζε 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, ελδεηθηηθήο παξηίδαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ γαληηψλ. 

 

3.9. Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
αμηνιφγεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δεηγκάησλ απφ ηνπο 
πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο γαληηψλ ζηελ επηηξνπή. 

 

3.10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο φηη 
πξνζθέξνπλ ηα δεηνχκελα κεγέζε γηα θάζε ηχπν ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο, ζχκθσλα 
κε ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ θαη αλ ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο 
γαληηψλ είλαη κε ξαθή (seamed) ή ρσξίο ξαθή (unseamed). 

 

3.11. Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Δ3/833/99 
πεξί δηαζθάιηζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηηο εηαηξείεο δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

4. ΤΚΔΤΑΙΑ – ΔΠΙΗΜΑΝΗ 

 

4.1. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη αζθαιήο θαη αλζεθηηθή ψζηε λα πξνθπιάζζεη ηα γάληηα απφ 
επηκνιχλζεηο. 

 

4.2. Γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ απνζηεηξσκέλσλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο ηζρχνπλ νη 
πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Α.6.640/8-8-1991 Απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 680/8-8-1991 ηεχρνο 
Β)γηα ηα απνζηεηξσκέλα ηαηξηθά βνεζήκαηα κηαο ρξήζεο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 

4.3. ηα ρεηξνπξγηθά γάληηα ζα ππάξρεη έλδεημε γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ δεμηνχ απφ ην αξηζηεξφ 
γάληη. 

 

4.4. ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία φισλ ησλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο ζα αλαγξάθνληαη 
νη παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

4.4.1. ηνηρεία θαηαζθεπαζηή – ρψξα θαη εξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

4.4.2. Σχπνο γαληηψλ (ρεηξνπξγηθά ή εμεηαζηηθά θ.ι.π) 

4.4.3. Τιηθφ θαηαζθεπήο. 

4.4.4. Μεγέζε (ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2 θαη 3)ηνπ Δπξσπατθνχ πξνηχπνπ ΔΝ455-2. 

4.4.5. Δάλ είλαη απνζηεηξσκέλα ε έλδεημε ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟ θαη ν ηξφπνο απνζηείξσζεο. 

4.4.6. Ζκεξνκελία παξαγσγήο. 

4.4.7. Ζκεξνκελία ιήμεο (αζθαινχο ρξήζεο). 

4.4.8. Αξηζκφο παξηίδαο. 

4.4.9. ήκαλζε CE. 

4.4.10. Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο

 4.4.5.,4.4.6.,4.4.7.,θαη 

4.4.8.,κπνξεί λα παξέρνληαη απφ ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 980. 

 



4.5. Δθηφο απφ ηηο ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.4.,ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-3 
(παξάγξαθνη 4.3 θαη 4.5 ηνπ πξνηχπνπ)πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ζηελ 
πξψηε ηνπιάρηζηνλ ζπζθεπαζία ησλ γαληηψλ: 

 

4.5.1. Ζ θξάζε ‘’(ην πξντφλ) πεξηέρεη θπζηθφ ιαηέμ, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο’’ ή άιιε παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ θξάζε, φηαλ ηα γάληηα 
πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ιαηέμ θπζηθνχ ειαζηηθνχ. 

 

4.5.2. Αλ είλαη πνπδξαξηζκέλα θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα πνπδξαξηζκέλα 
απνζηεηξσκέλα ρεηξνπξγηθά γάληηα, ε θξάζε ‘’ε επηθαλεηαθή πνχδξα αθαηξείηαη θαηά ηξφπν 
αζεπηηθφ πξηλ επηρεηξεζεί νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη 
νη θίλδπλνη παξελεξγεηψλ ζηνπο ηζηνχο’’ ή άιιε παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ θξάζε. Ζ σο άλσ 
θξάζε κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζην εζσηεξηθφ πεξηηχιηγκα ησλ γαληηψλ. 

 

4.5.3. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη φηη ηα γάληηα έρνπλ κηθξή πεξηεθηηθφηεηα 
ζε ελδνηνμίλεο απηή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 20 κνλάδσλ ελδνηνμηλψλ αλά 
δεχγνο γαληηνχ. 

 

4.5.4. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηήο δειψλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ γαληηψλ ζε 
πξσηετλεο,απηή ζα είλαη κέγηζηε ηηκή πξσηετλψλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηα γάληηα 
θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο θαη ε νπνία πξνζδηνξίζζεθε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 
πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 455-3(παξάγξαθνο 5.1 ηνπ πξνηχπνπ). 

 

4.5.5. Γελ επηηξέπεηαη λα δειψλεηαη πεξηεθηηθφηεηα πξσηετλψλ κηθξφηεξε απφ 50 mg/g. 

 

4.5.6. Ζ αζθαιήο ρξήζε απηψλ ησλ γαληηψλ απφ ή ζε άηνκα επαίζζεηα ζην ιαηέμ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί. 

 

4.6. Απαγνξεχεηαη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε φηη ηα γάληηα είλαη ππναιιεξγηθά ή άιιε 
παξφκνηα. 

 

5. ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

5.1. Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία ζα ειέγρεη εάλ 
ηα ηαηξηθά γάληηα πνπ παξαδίδνληαη, αλήθνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν γαληηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ αμηνινγήζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε, ψζηε λα κελ πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε άιιν 
είδνο γαληηψλ πνπ δελ αμηνινγήζεθε. 

 

5.2. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ γαληηψλ πνπ παξαιακβάλνληαη 
ζα πξέπεη νη Δπηηξνπέο Παξαιαβήο θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν: 

 

5.2.1. Να δεηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ε νπνία ζα αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε παξηίδα γαληηψλ πνπ 
παξαιακβάλνπλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.7. ηεο ελφηεηαο 3. ΠΡΟΦΟΡΔ 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε παξαιακβαλφκελε παξηίδα έρεη 
ειεγρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ νπψλ θαη ηελ αληνρή ζε ζξαχζε 
φπσο πξνβιέπνπλ αληίζηνηρα ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 455-1 θαη ΔΛΟΣ 455-2. 

5.2.2. Να ειέγρνπλ ηνλ αξηζκφ παξηίδαο ησλ γαληηψλ πνπ ζα αλαγξάθεηαη επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ην εδάθην 4.4.8. ηεο ελφηεηαο 4. ΤΚΔΤΑΗΑ-
ΔΠΗΖΜΑΝΖ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ έθζεζε 
εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο. 

 

5.2.3. Να ειέγρνπλ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ γαληηψλ, πνπ αλαγξάθεηαη επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.4.6. ηεο ελφηεηαο 4. ΤΚΔΤΑΗΑ-
ΔΠΗΖΜΑΝΖ,νπνία δελ πξέπεη λα είλαη πξνγελέζηεξε ησλ έμε (6) κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2.7 ηεο ελφηεηαο 2. 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ψζηε λα κελ παξαιακβάλνληαη ηαηξηθά 
γάληηα απφ γεξαζκέλν πιηθφ θαηαζθεπήο. 



5.2.4. Να απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζεο ηνπο, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα 
γαληηψλ γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο, ηεο αλίρλεπζε νπψλ 
ζχκθσλα κε ηα φξηα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 
455-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 455-2, ζηνλ Δ.Ο.Φ. θαη άιια εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
δεκφζην ηνκέα,φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 
51,Ν.1892/90 θαη άξζξν 4 παξ.6, Ν.1943/91). 

 

5.2.5. Να απνζηέιινπλ πεξηνδηθά θαηά ηελ θξίζε ηνπο, αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα 
απνζηεηξσκέλσλ γαληηψλ γηα έιεγρν απνζηείξσζεο ζε εξγαζηήξην ηνπ θνξέα ή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο & Πξφλνηαο, Δ.Ο.Φ. θαη άιισλ. 

5.3. Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6. ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

6.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, κε πνηλή απφξξηςεο, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα 
ππνβάιιεη θαη θύιιν ζπκκόξθσζεο. Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο πξνζθνξάο 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο. ην θχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε 
ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηχπσλ ηαηξηθψλ γαληηψλ κηαο ρξήζεο, ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά αλαιπηηθά ζε θάζε 
παξάγξαθν κηα πξνο κηα κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε. 

 

6.2. Φσηνηππίεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλνληαη δεθηέο. 
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηα πξσηφηππα θαη 
ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Δπηζπλάπηνληαη  πίλαθεο  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΝΣΙΧΝ 

 ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΖΚΟ (L) ΠΛΑΣΟ (W) 

ΜΔΓΔΘΟ Δ ΥΗΛΗΟΣΑ Δ ΥΗΛΗΟΣΑ 

6 260 77±5 

6,5 260 83±5 

7 270 89±5 

7,5 270 95±5 

8 270-300 102±6 

8,5 280-300 108±6 

9 280-300 114±6 

 

Απαηηήζεηο σο πξνο ην πιάηνο γηα γάληηα απφ θπζηθφ ιαηέμ, απφ ζπλζεηηθφ ιαηέμ ή 
απφ δηαιχκαηα θπζηθνχ θαη /ή ζπλζεηηθνχ ειαζηηθνχ 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΝΣΙΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΧΝ 

 ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΖΚΟ Δ ΔΛΑΥΗΣΟ ΜΖΚΟ Δ   

ΜΔΓΔΘΟ ΥΗΛΗΟΣΑ (I) ΥΗΛΗΟΣΑ (Η) ΠΛΑΣΟ Δ 

 Γάληηα κε ξαθή Γάληηα ρσξίο ξαθή ΥΗΛΗΟΣΑ (W)  

Μηθξφ (small) 270 240 80±10  

Μεζαίν (medium) 270 240 95±10  

Mεγάιν (large) 270-300 240 110±10  



Πνιχ κεγάιν (extra 270-300 240 ≥110  

large)     

 

 

 

 

EIΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΧΝ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΝΣΙΧΝ  

Α / 
Α 

Πεξηγξαθή είδνπο   Πνζόηεηα  ηηκε 
κνλ 
ρσξηο 
ΦΠΑ 

Αμία 
ρσξηο 
θπα 

θπα24% 

πλνιηθή 
Αμία κε 
θπα 

  CPV 33141420-0         

 

  

1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΛΑΣΔΥ.ΔΛΑΦΡΑ 
ΠΟΤΓΡΑΡΗΜΔΝΑ.ΌΛΑ ΣΑ 
ΜΔΓΔΘΖ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1800000 

0,0205 

36900 8.856,00 

45756,00 

2 ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΛΑΣΔΥ.ΥΧΡΗ ΠΟΤΓΡΑ 
.ΌΛΑ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 100000 

0,022 

2200 0.528,00 

2728,00 

3 ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΛΑΣΔΥ.ΔΛΑΦΡΑ 
ΠΟΤΓΡΑΡΗΜΔΝΑ. 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΌΛΑ ΣΑ 
ΜΔΓΔΘΖ 

ΕΔΤΓΖ 14000 

0,0963 

1348,2 0.323,57 

1671,77 

4 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 
ΝΑΤΛΟΝ ΌΛΑ ΣΑ 
ΜΔΓΔΘΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 400000 

0,00154 

616 0.147,84 

763,84 

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΑ a)ΜΔ 
ΠΟΤΓΡΑ.b) ΥΧΡ.ΠΟΤΓΡΑ 
ΌΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ Δ 
ΑΚΔΡΑΗΟ ΚΑΗ 1/2 

ΕΔΤΓΖ 6000 

0,4612 

2767,2 0.664,13 

3431,33 

6 ΓΑΝΣΗΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ  ΥΧΡΗ 
ΠΟΤΓΡΑ.ΌΛΑ ΣΑ 
ΝΟΤΜΔΡΑ Δ ΑΚΔΡΑΗΟ 
ΚΑΗ 1/2 

ΕΔΤΓΖ 10000 

0,1259 

1259 0.302,16 

1561,16 

7 ΓΑΝΣΗΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ  
ΠΟΤΓΡΑ.ΌΛΑ ΣΑ 
ΝΟΤΜΔΡΑ Δ ΑΚΔΡΑΗΟ 
ΚΑΗ 1/2 

ΕΔΤΓΖ 2000 

0,1111 

222,2 0.053,33 

275,53 

      2332000   45312,6 10.875,02 56187,62 



        

         

   ΙΑΣΡΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ  

Γάληηα ρεηξνπξγηθά απνζηεηξσκέλα από θπζηθό latex κε ή  ρσξίο πνύδξα 

Γάληηα ρεηξνπξγηθά κε καθξηά καλζέηα 300mm (ινηκώδε) απνζηεηξσκέλα  κε ή ρσξίο 

πνύδξα 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ επάιιεια ζηξψκαηα πιηθνχ, εθ ησλ νπνίσλ ην εζσηεξηθφ 
απφ πνιπκεξέο πιηθφ (ρσξίο latex) γηα θαιχηεξε πξνζηαζία θαη επθνιφηεξε εθαξκνγή. 

 

Να είλαη αλαηνκηθνχ ζρήκαηνο κε άξηζηε εθαξκνγή λα δηαζέηνπλ ζαγξέ επηθάλεηα θαη ζσζηή 
αθή. 

Να δηαζέηνπλ έλδεημε γηα ηε δηάθξηζε ηνπ δεμηνχ απφ ην αξηζηεξφ γάληη ηφζν ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ θαθέινπ φζν θαη ζηε καλζέηα ηνπο. 

 

Ζ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ηνπο ζα πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια θαη αζθαιψο ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο γηα ηνχην πιεπξέο ηνπ θαθέινπ ρσξίο απηφο λα ζρίδεηαη πξνο απνθπγή 
επηκνιχλζεσλ.  

Να είλαη ειεθηξνληθά ειεγκέλα 100%. 

Ζ κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη κε γ΄ αθηηλνβνιία. 
Γάληηα εμεηαζηηθά απνζηεηξσκέλα από θπζηθό latex κε ή  ρσξίο πνύδξα  

Να δηαζέηνπλ έλδεημε γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ δεμηνχ απφ ην αξηζηεξφ γάληη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
θαθέινπ. 

Ζ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ηνπο ζα πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια θαη αζθαιψο ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο γηα ηνχην πιεπξέο ηνπ θαθέινπ ρσξίο απηφο λα ζρίδεηαη πξνο απνθπγή 
επηκνιχλζεσλ.  

κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη κε γ΄ αθηηλνβνιία. 

Γάληηα αληηαιιεξγηθά απνζηεηξσκέλα (ρσξίο latex κε ή  ρσξίο πνύδξα)  

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπτζνπξέλην ή άιιν πνιπκεξέο πιηθφ (ρσξίο latex)  κε ή  
ρσξίο πνχδξα. 

Να είλαη αλαηνκηθνχ ζρήκαηνο κε άξηζηε εθαξκνγή λα δηαζέηνπλ ζαγξέ επηθάλεηα θαη ζσζηή 
αθή. 

Να δηαζέηνπλ έλδεημε γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ δεμηνχ απφ ην αξηζηεξφ γάληη ηφζν ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ θαθέινπ φζν θαη ζηελ καλζέηα ηνπο. 

Ζ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ηνπο ζα πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια θαη αζθαιψο ζηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο γηα ηνχην πιεπξέο ηνπ θαθέινπ ρσξίο απηφο λα ζρίδεηαη πξνο απνθπγή 
επηκνιχλζεσλ. 
Να είλαη ειεθηξνληθά ειεγκέλα 100%. 

κέζνδνο απνζηείξσζεο λα είλαη κε γ΄ αθηηλνβνιία 

Γάληηα εμεηαζηηθά κε απνζηεηξσκέλα κε ή  ρσξίο πνύδξα) 
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία θπηίνπ 100 ηεκαρίσλ Να είλαη νκνηφκνξθα 
πνπδξαξηζκέλα κε ηε ιηγφηεξν δπλαηφλ πνζφηεηα πνχδξαο.  

        Να έρνπλ ηθαλή αληνρή θαη λα δηαηεξνχλ θαηά ηελ ρξήζε ηελ απφιπηε πξνζηαζία γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηνλ ρξήζηε. 



 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

                                                                                              ΤΜΒΑΖ  

 

ηελ Καηεξίλε ζήµεξα …………., νη παξαθάησ ζπµβαιιφµελνη, αθελφο ην 

……………………………………………………, πνπ εδξεχεη ζη ………………………………, λφµηµα 

εθπξνζσπνχµελν απφ η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ ζπληνµίαο ζα 

θαιιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο 

…………………………………… 

ΣΚ …………., ηει. …………………, ΑΦΜ …………………, .Ο.Τ. ………………………………. εηαηξία 
µε ηελ επσλπµία ……………………………………………. πνπ εθπξνζσπείηαη λφµηµα απφ ηνλ 
θ.……………………………………… θαη ζην εμήο, ράξηλ ζπληνµίαο ζα θαιείηαη "ΑΝΑΓΟΥΟ". 
Έρνληαο ππφςε: 
Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
Β) Σελ ππ’ αξηζ 25/2018 δηαθήξπμε. 
Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπµβαιιφµελνπ. 
Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνµείνπ, ζχµθσλα 
µε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπµβαιινµέλσλ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο, γηα ηα αλαγξαθφµελα ζην 
άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχµβαζεο, ζπµθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείµελν ηεο ζχµβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα . 
 Ζ  πξνκήζεηα  ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπµθσλία µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ 
ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα µέξε ηεο παξνχζαο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ - ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

2.1. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο …………..θαη 
µπνξεί λα παξαηαζεί αθφµε     θαηά πξνυπνινγηζµφ θαη µεληαία απνδεµείσζε µε µνλνµεξή 
απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ γηα ηελ Γηνίθεζε Οξγάλνπ.  

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχµβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείµελν απηήο λένο 

αλάδνρνο ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξµνγή ηεο λέαο ζχµβαζεο.  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε  εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 5% επί ησλ 

θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ αμίαο ……………………………… ηεο ηξ. 

…………………………………. 

 
2.2. Ζ παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηα..  
2.3. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχµελνο έιεγρνο, ζχµθσλα µε ηα 

νξηδφµελα ζηε ζχµβαζε, µπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  
2.4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη  ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο 

φξνπο ηεο ζχµβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχµβαζεο θαη γλσµνδνηεί αλ νη 
αλαθεξφµελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ µπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

2.5. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, µε αηηηνινγεµέλε 
απφθαζε ηνπ αξµφδηνπ απνθαηλφµελνπ νξγάλνπ, µπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 
ιφγσ  παξαδνηέσλ, µε έθπησζε επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 
αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 



επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή  παξαδνηέσλ ηεο 
ζχµβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχµθσλα µε ηα 
αλαθεξφµελα ζηελ απφθαζε.  

2.6. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξµφδην απνθαηλφµελν φξγαλν µε 
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 
δηάζηεµα µεγαιχηεξν ησλ 30 εµεξψλ απφ ηελ εµεξνµελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 
ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 
ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

2.7. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσµή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγµαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφµελνη απφ ηε ζχµβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή 
πνπ ζπ-γθξνηείηαη µε απφθαζε ηνπ αξµνδίνπ απνθαηλνµέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ 
µπνξεί λα ζπµµεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα µέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγµαηνπνίεζε ηελ 
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφµελν απφ ηελ ζχµβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξν βιέπνληαη απφ ηελ 
ζχµβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη ηπρφλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνµέλσλ απφ ηε ζχµβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιαµβάλεηαη 
ππφςε.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
H πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), µεηά απφ πξνεγνχµελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεµαηηθψλ 
εληαιµάησλ πιεξσµήο απφ ηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 
Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εµεξψλ, ππνινγηδφµελσλ απφ ηελ επνµέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηµνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 
Ζ εμφθιεζε γίλεηαη µε βάζε ηα λφµηµα δηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία γηα ηελ 
εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσµήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεµφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 
(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο θ.ιπ.).  
 
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ.  
ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζµία, ην Ννζνθνµείν 
θαζίζηαηαη ππεξήµεξν, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ 
λφµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ 
ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ». 
 
Ζ πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηελ 
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεµαηηθνχ εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ 
δηελέμεσλ µεηαμχ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο, 
θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. 
Δπίζεο, δελ πξνζµεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
παξφρνπ (µε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ιπ.). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΡΑΣΖΔΗ 

 
Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη µε ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο: α) 2% ππέξ Οξγαληζκψλ 

Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β’ /24-3-’09). 

β) 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (άξζξν 375, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ 

εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

δ) 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

ε) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ 

εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

ζη) 4% παξαθξάηεζε θφξoπ εηζoδήκαηoο, ζχκθσλα κε ηo Ν.2198/1994. 

 

Ο Φ.Π.Α θαηαβάιιεηαη απφ ηo Νoζoθoκείo. 

                                                               Άξζξν 5 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 
Ο Αλάδνρνο δελ µπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ µε έγθαηξε παξάδνζε ηεο ππφ 
αλάζεζεο πξνκήζεηαο , εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε 
γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε δελ µπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη 



µε ηε ιήςε µέηξσ άθξαο επηµέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ 
Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή µέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  
ε εθαξµνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη µέζα ζε δηάζηεµα 
είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνµίζεη ζην Ννζνθνµείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε 
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνµίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο λα 
επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνµή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε µε εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ.  
Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγειµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη µπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζµελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 
                                                           Άξζξν 6ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 
         Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ µπνξεί λα γίλεη µφλνλ 
εγγξάθσο, ζε αληηθεηµεληθά                    δηθαηνινγεµέλεο πεξηπηψζεηο θαη µεηά απφ πξνεγνχµελε 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ. Έρνπλ πιήξε ζπµβαηηθή ηζρχ θαη 
απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηµήµαηα ηεο ζχµβαζεο, ζην µέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, 
α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζµνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

 
Άξζξν 7

ν
  

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο (ή θαη µεηά ηε ιήμε ηεο, 
εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) µεηαμχ ηνπ Ννζνθνµείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνξά 
(ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο, ηελ εξµελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζµφ ή/ 
θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπµβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ µεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πµβνχιην ηνπ Ννζνθνµείνπ, πξνο ην νπνίν ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή 
αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ µε αηηηνινγεµέλε απφθαζή ηνπ, 
ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφµελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνµείνπ δελ εθδψζεη 
απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο µέζα ζε δχν (2) µήλεο απφ ηελ εµέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν 
Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα µέξε δηθαηνχηαη 
λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξµνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

 Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχµβαζε πξνµήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη µ’ 
απηήλ θαη δελ ζα ξπζµίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 
θαζ’ χιελ αξµφδηα δηθαζηήξηα ηεο Καηεξίλεο.  

 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχµβαζε, εθαξµφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ.     
δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζµνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνµεζεηψλ ηνπ Γεµνζίνπ 
δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ 
άζθεζε άιισλ δηθαησµάησλ ηνπ Ννζνθνµείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο µε ηε 
ζχµβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνµνζεζίαο.  

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φµνηα αληίγξαθα, 
ηα νπνία, αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπµβαιιφµελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 
Ννζνθνµείν έιαβε δχν (2) αληίγξαθα, ελψ ην άιιν έιαβε ν Αλάδνρνο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Γηα ην Ννζνθνµείν                                                                                         ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΑΝΑΓΟΥΟ   (Τπνγξαθή)                                                                                                          

 (Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ        

  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 

(αθ) 

- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [6
ν
 ρηι. ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΑΡΧΝΑ /ΚΑΣΔΡΗΝΖ/Σ.Κ.60100……] 

- πιεξνθνξίεο: [ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ……] 

- Σειέθσλν: [2351350347,2351352849,2351350353……] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promith1@1142.syzefxis.gov.gr, promithproist@1142.syzefxis.gov.gr 

promithies@gnkaterini.gr…] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν ςπάπσει): [www.psynpo.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 

CPV)33141420-0: [ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΝΣΙΧΝ 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [             ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ……] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [  ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν ςπάπσει): [  ] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΜΔΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ 

απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 



Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

ΜΔΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

2. Γσξνδνθία 

3. Απάηε 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηαη: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ 

ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

[           ] Ναη [                 ] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

 

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[                 ] Ναη [           ] Όρη 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 



Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

    [           ] Ναη [             ] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[…….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

   [                ] Ναη [               ] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 

[              ] Ναη [                ] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[               ] Ναη [              ] Όρη 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 

[               ] Ναη [               ] Όρη 

 



δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[             ] Ναη [             ] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαii θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 

ΜΔΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 



Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ 

Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 

αλαθνξάο)].Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΔΡΙΝΗ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν  

Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  

Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ  

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail): 
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

1) ε πξνζθνξά πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχµελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζµνχ  ) 

2) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή -µέζα, θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο 

3) ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εµεξψλ 

4) πκθσλψ γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

                                                                                                                                                                                                       

Ζκεξνκελία:                                                                                                                                                                                                             

Ο Γειψλ   

 

                                                                                                                                                            

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 

απεπζχλεηαη ε αίηεζε.(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή 

γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη 

ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  

 

 



 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

                                                                   ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα  ηελ πξνκήζεηα   γαληηψλ  φπσο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, ππνβάιισ ηελ παξαθάησ 

πξνζθνξά: 

ΠΡΟ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ:……………………………………………………………….. 

Α 
/ 
Α 

Πεξηγξαθή είδνπο  Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Πνζόηεηα  ηηκε 
κνλ 
ρσξηο 
ΦΠΑ 

πλνιηθή 
Αμία κε 
θπα 

ΣΙΜΗ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗ

ΣΗΡΙΟΤ 
ΔΠΤ 

ΚΧΓΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣ
ΗΡΙΟΤ ΔΠΤ 

 1 ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΛΑΣΔΥ.ΔΛΑΦΡΑ 
ΠΟΤΓΡΑΡΗΜΔΝΑ.ΌΛΑ ΣΑ 
ΜΔΓΔΘΖ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1800000   

     

2 ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΛΑΣΔΥ.ΥΧΡΗ ΠΟΤΓΡΑ .ΌΛΑ 
ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 100000  

   

3 ΓΑΝΣΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΑ 
ΛΑΣΔΥ.ΔΛΑΦΡΑ 
ΠΟΤΓΡΑΡΗΜΔΝΑ. 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΌΛΑ ΣΑ 
ΜΔΓΔΘΖ 

ΕΔΤΓΖ 14000  

   

4 ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 
ΝΑΤΛΟΝ ΌΛΑ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 400000  

   

5 ΓΑΝΣΗΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΑ a)ΜΔ 
ΠΟΤΓΡΑ.b) ΥΧΡ.ΠΟΤΓΡΑ ΌΛΑ 
ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ Δ ΑΚΔΡΑΗΟ ΚΑΗ 
1/2 

ΕΔΤΓΖ 6000  

   

6 ΓΑΝΣΗΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ  ΥΧΡΗ 
ΠΟΤΓΡΑ.ΌΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ 
Δ ΑΚΔΡΑΗΟ ΚΑΗ 1/2 

ΕΔΤΓΖ 10000  

   

7 ΓΑΝΣΗΑ ΥΔΗΡ/ΚΑ 
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ  
ΠΟΤΓΡΑ.ΌΛΑ ΣΑ ΝΟΤΜΔΡΑ 
Δ ΑΚΔΡΑΗΟ ΚΑΗ 1/2 

ΕΔΤΓΖ 2000  

   

        
 

                                                           

                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


