
                      

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 

3ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                                          ΚΑΣΔΡΙΝΗ: 11-10-2019 

 (ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ)                                                                                                     ΑΡ.ΠΡΧΣ:  16615   

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΔΡΙΝΗ                                      

                                                              

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

Σκήκα: Πξνκεζεηψλ 

Ο πξνΐζηάκελνο Γεκνπνχινπ Βαζηιηθή 

Ο ζπληάμαο ίκνπ Αλαζηαζία 

Πιεξνθ.: 

Σειέθσλν: 

2351350347 

2351352849   

FAX: 2351350102   

Email:  

Promith1@1142.syzefxis.gov.gr, 

Promithproist@1142.syzefxis.gov.gr  

                                                              ΓIΑΚΗΡΤΞΗ    24/2019 

                                             ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

                                                 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΜΔΛΛΑΝΧΣΗΡΧΝ                                               

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ.(ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ) 

ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ 30--10 -2018(πξηλ ηε ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγωληζκνύ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 30-10-2018 θαη ώξα 11:00πκ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΔΡΙΝΗ                                       

6ν Υηι.. Καηεξίλεο-Αξωλά 

ΚΧΓΙΚΟ CPV CPV : 30192154-5  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ ΦΠΑ  10474,9 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ ΦΠΑ 12988,876 

ΠΑΡΑΓΟΗ  6ν ΥΙΛ. ΚΑΣΔΡΙΝΗ-ΑΡΧΝΑ  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 1 ΔΣΟ  

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


ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 3 ΜΗΝΔ  

  

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 Αιιε-ιεγγχεο 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). 

Σν άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016  . 

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. 29/27-08-2019 ζέκα εεδ/μεσο 1
ν
 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο   

πλνπηηθνχ δηαγσληζµνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΜΔΛΑΝΧΣΖΡΧΝ. 

                                                                      ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

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

απφ νηθνλνµηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηµήο, γηα ηελ πξνµήζεηα ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 



ΜΔΛΑΝΧΣΖΡΧΝ  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνµείνπ Καηεξίλεο – Φπρηαηξηθνχ Σνκέα.O 

πξνϋπνινγηζµόο ηνπ δηαγωληζµνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 10474,9€ ρωξίο ΦΠΑ ή   12988,876    € µε 

Φ.Π.Α. Ο δηαγωληζµόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 30-10-2019  εµέξα  Σεηάξηε  ώξα 11:00π.κ., ζην γξ.πξνκεζεηώλ 

ηνπ Ννζνθνµείνπ, από ηελ αξµόδηα 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 30-10-2019  εµέξα Σεηάξηε 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: 2351350347, 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-

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ». 

γ. Ο αξηζµφο ηεο δηαθήξπμεο:24/2019 

δ. Ζ εµεξνµελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ    30-10-2019 

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 αθφινπζα: 



α) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (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. 

Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεοΗ. 

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.Σν έληππν κε ηηο ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

3. 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 λα θαηαζέζνπλ  πξνζπέθη ,ηα νπνία ζα γίλνληαη 

απνδεθηά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Δπίζεο πξέπεη  λα 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, αξηζµεηηθψο 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. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο 

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

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.  

Οη ζπµµεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ ππνρξενχληαη ζηελ νηθνλνµηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή 

ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηµέο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη. 

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

Πξνζθνξέο αλψηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

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 ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφµελν, άιισο επηθέξνπλ θπξψζεηο. 

      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 ιακβάλνπλ 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 

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 λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (10) εµεξψλ απφ 

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

δηθαηνινγεηηθά ηεο δήιωζεο ΣΔΤΓ.. 

Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη θαιήο  εθηέιεζεο δελ απαηηείηαη. 



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. 

 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. 

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 

 

                                                                                                                        ΑΝΔΣΖ ΜΤΣΡΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΔΡΟ ΙΙ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΧΝ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α ΣΤΠΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
ΣΤΠΟ 
ΜΔΛΑΝΑΚΙ  ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΞΙΑ 

1 CANON MP250 PG510 

13 12,35 160,55 

2 CANON MP250 PG511 

13 16,09 209,17 

3 EPSON 
ACULASER 
M2300 M2300-/M2400 

25 9 225 

4 EPSON EPL-6200 
EPC6200,S0501
66/7 

1 18 18 

5 HP DESKJET 5940 No 339 

5 15 75 

6 HP DESKJET 5940 No 344 

5 3,9 19,5 

7 HP 
LASERJET 
1010,1020,1100 HPQ 2612A 

160 8 1280 

8 HP 
LASERJET 
P1102W CE285A 

18 6 108 

9 HP 
LASERJET 
P2035 CE505A 

65 8 520 

10 LEXMARK E260dn,E360dn E260 

65 12 780 

11 OKI C531dn C530 

60 13 780 

12 OKI ES4132 OKI 4132 

25 25 625 

13 OKI 
MICROLINE 
3321 ML182/320 

28 5 140 

14 SAMSUNG 
ML-
1665,1670,1860 MLT--D1042S 

28 9 252 

15 SAMSUNG ML-2160 MLT-D101S 

55 10 550 

16 SAMSUNG ML-3710D MLT-D205L 

23 10 230 

17 SAMSUNG SCX-4623F MLT-D1052L 

23 8 184 



18 SAMSUNG XPRESS M2022 

MLT-
D111S,d111s/d1
11l 

260 9,9 2574 

19 SAMSUNG 
XPRESS 
M2825DW d116l 

30 10 300 

20 CANON 
i-SENSYS FAX-
L410 

CE278A, 
CANON 728 

20 5,5 110 

21 EPSON 
STYLUS 
DX8450 T0711 

8 11,9 95,2 

22 HP 

LASER JET 
PRO MFP 
M127FW CF283A 

18 6 108 

23 SAMSUNG SCX-4521F MLT-D119L 

20 9,95 199 

24 PANASONIC KX-FP141 KX-FA54X 

27 10,47 282,69 

25 PANASONIC KX-FP205,215 KX-FA52X 

27 10,47 282,69 

26 SAMSUNG 
SF-360,SF-
365TP M40 

10 11,21 112,1 

27 
DRUM 
LEXMARK260     

9 10 90 

28 
DRUM 
2825(116)     

9 10 90 

29 
DRUM OKI 
4132     

5 15 75 

            10474,9 

            2513,976 

            12988,876 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  
ΑΠΑΙΣΗΔΙ 
Ζ ζηήιε «Απαίηεζε» έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε Ναη γηα ηα απαηηεηά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  
Ο ελδηαθεξνκελνο ζα απαληήζεη ππνρξεωηηθά εάλ ζπκθσλεί ή φρη ζηε ζηήιε ΑΠΑΝΣΖΖ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

Σα πξνζθεξφκελα κειάληα / ηφλεξ ζα 
είλαη γλήζηα ή ζπκβαηά 

ΝΑΗ   

Όια ηα κειαλνδνρεία ζα παξαδίδνληαη 
ζπζθεπαζκέλα κε αλαγξαθφκελεο ηηο 
εκεξνκελίεο θαηαζθεπήο θαη ιήμεο θαη 
επηπιένλ ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο 
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο κεηά ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπο.  

ΝΑΗ   

Πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
πξνζθεξφκελσλ κειαληψλ / ηφλεξ 
θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001 ή 
ηζνδχλακα ή αλψηεξα ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα εκπεξηέρνληαη κέζα ζην 
θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.  

ΝΑΗ   

Πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 33870 
(γηα toner cartridges) θαη DIN 33871 
(γηα inkjet cartridges).  

NAI   

Σα  κειάληα ή ηφλεξ ζα είλαη αξίζηεο 
πνηφηεηαο θαη ηα κειαλνδνρεία ζα 
έρνπλ ππνζηεί ζπληήξεζε ηνπ 
πιαζηηθνχ θαιχκκαηνο κε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ θαη 
ειαηησκαηηθψλ κεξψλ θαη ζα 
απνδίδνπλ ην ίδην θαιά φπσο ηα 
γλήζηα, απζεληηθά (original) πξντφληα 
πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή  

ΝΑΗ   

Αλ θάπνην απφ ηα κειάληα / ηφλεξ 
απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ, ζα 
αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο 
πνηφηεηαο κε επηβάξπλζε ηνπ 
πξνκεζεπηή..  

ΝΑΗ   

Αλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε 
κεράλεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηε 
ρξήζε ησλ αλαθαηαζθεπαζκέλσλ 
πξντφλησλ (γεγνλφο πνπ ζα 
πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξεία ή απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα 
ζπληήξεζεο), ζα αλαιάβεη είηε ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο είηε ηελ 
απνδεκίσζε ηνπ επηζθεπαζηή.  

ΝΑΗ   

Ζ πνηφηεηα εθηχπσζεο / 
αλαπαξαγσγήο θαζψο θαη ν αξηζκφο 
εθηππψζεσλ / αληηηχπσλ ηνπ 
αλαθαηαζθεπαζκέλνπ πιηθνχ 
ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  

ΝΑΗ   



Ο Αλάδνρνο δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
δειψλεη φηη έρεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα 
λα θέξεη εκπξφζεζκα ζε πέξαο θαη 
θαηά πξνζήθνληα ηξφπν ηελ εθηέιεζε 
ηεο πξνκήζεηαο.  

ΝΑΗ   

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ζε πεξίπησζε 
πνπ θάπνην απφ ηα πξνκεζεπφκελα 
είδε δελ θαηαζηεί αλαγθαίν πξνο 
ρξήζε απφ ην Ννζνθνκείν γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, απηφ δχλαηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν ίζεο αμίαο.  

ΝΑΗ   

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ην ζηαζεξφ θαη 
ακεηάβιεην ηεο πξνζθεξφκελεο θαη 
ζπκθσλεκέλεο ηηκήο γηα θάζε είδνο 
κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο.  

ΝΑΗ   



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

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’ αξηζ24/2019 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. 

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) 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. 

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

Άξζξν 5 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 
6.1. 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.  

6.2. 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.  

6.3. 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.  

6.4. 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 
8.1. 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. 

8.2. 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.  

8.3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχµβαζε, εθαξµφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ.24/2019 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 ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗΓηα ην Ννζνθνµείν                                                                                         ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

   (Τπνγξαθή)                                                                                                           (Τπνγξαθή) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ          

  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *.......+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *6ο χιλ. ΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΑΡΩΝΑ /ΚΑΣΕΡΙΝΗ/Σ.Κ.60100……+ 

- πλθροφορίεσ: *ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ……+ 

- Σθλζφωνο: *2351350353,2351352849,2351350376……+ 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promith1@1142.syzefxis.gov.gr, promithies@gnkaterini.gr…+ 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.psynpo.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΜΔΛΑΝΧΣΗΡΧΝ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *             ] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ……+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *  + 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): ] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΜΕΡΟ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε 

άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι: 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 



Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ 

εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……] 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ 

μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

ΜΕΡΟ ΙΙI: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. υμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ. 

2. Δωροδοκία 

3. Απάτθ 

4. Σρομοκρατικά εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

5. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

6. Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 

ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 

απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

 

Εάν ναι, αναφζρεται: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ προςδιορίηοντασ 

ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και ςχετικό(-ά) 

ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 

τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ») 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

 

B: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ 

του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 



Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 

και εργατικοφ δικαίου 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του 

λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, 

ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 

οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και 

των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 

του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:  

*..........……+ 

 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων: λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 



*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ 

με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 

πλθμμζλειαii κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 

τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 

τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

ΜΕΡΟ ΙV: Κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι 

ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

ΜΕΡΟ VΙ: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και 

ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω 

επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται ςτθν παροφςα, εκτόσ εάν: 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, 

όπωσ κακορίηεται ςτθν παροφςα), προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει 

ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 



ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

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

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ Όλνκα:  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 ηνπ δηαγσληζµνχ (24/222019) 

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/Ζ Γει……… 

                                                                                                                                                                       (Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.(2) 

Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 

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

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  



 

   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

                                                                     ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για  τθν προμικεια  ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΣΗΡΩΝ  όπωσ αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, υποβάλλω τθν παρακάτω προςφορά: 

ΠΡΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ:……………………………………………………………….. 

Α/Α 
ΣΤΠΟ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΣΤΠΟ 
ΜΔΛΑΝΑΚΙ  

ΠΟ
ΟΣΗ
ΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΧΓΙΚ
Ο 
ΠΑΡΑΣ
ΗΡΗΣΗ
ΡΙΟΤ  

ΣΙΜΗ 
ΠΑΡΑΣΗ
ΡΗΣΗΡΙΟ
Τ 

1 CANON MP250 PG510 

13 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ
Χ 

…………..ΟΛ
ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

2 CANON MP250 PG511 

13 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

3 EPSON 
ACULASE
R M2300 M2300-/M2400 

25 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

4 EPSON EPL-6200 
EPC6200,S0501
66/7 

1 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

5 HP 
DESKJET 
5940 No 339 

5 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  



6 HP 
DESKJET 
5940 No 344 

5 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

7 HP 

LASERJET 
1010,1020,
1100 HPQ 2612A 

160 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

8 HP 
LASERJET 
P1102W CE285A 

18 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

9 HP 
LASERJET 
P2035 CE505A 

65 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

10 
LEXMAR
K 

E260dn,E3
60dn E260 

65 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

11 OKI C531dn C530 

60 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

12 OKI ES4132 OKI 4132 

25 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

13 OKI 
MICROLIN
E 3321 ML182/320 

28 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

14 
SAMSUN
G 

ML-
1665,1670,
1860 MLT--D1042S 

28 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  



15 
SAMSUN
G ML-2160 MLT-D101S 

55 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

16 
SAMSUN
G ML-3710D MLT-D205L 

23 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

17 
SAMSUN
G SCX-4623F MLT-D1052L 

23 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

18 
SAMSUN
G 

XPRESS 
M2022 

MLT-
D111S,d111s/d1
11l 

260 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

19 
SAMSUN
G 

XPRESS 
M2825DW d116l 

30 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

20 CANON 
i-SENSYS 
FAX-L410 

CE278A, 
CANON 728 

20 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

21 EPSON 
STYLUS 
DX8450 T0711 

8 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

22 HP 

LASER 
JET PRO 
MFP 
M127FW CF283A 

18 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

23 
SAMSUN
G SCX-4521F MLT-D119L 

20 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  



24 
PANASO
NIC KX-FP141 KX-FA54X 

27 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

25 
PANASO
NIC 

KX-
FP205,215 KX-FA52X 

27 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

26 
SAMSUN
G 

SF-360,SF-
365TP M40 

10 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

27 

DRUM 
LEXMAR
K260     

9 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

28 
DRUM 
2825(116)     

9 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

29 
DRUM 
OKI 4132     

5 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

  

          

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

 

 

          

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

 

 

          

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚ

Χ 

…………..ΟΛ

ΟΓΡΑΦΧ…

…………… 

 

 



 

                                                                                                                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΗ ………………….        

 

                                                                                                                                                      ΦΡΑΓΙΔΑ …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 


