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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄) 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ) 

3. Τ.Ε.Υ.Δ. - ESPD (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) Περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις, 

όπως ισχύει σήμερα 

1.3 του Ν.3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.4 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.5 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα 

εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.6 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.7 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 του  N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

1.10 του Ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων 

και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και 

1.11 του Ν. 4497/2017, άρθ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του                             

Ν. 4412/2016. 

1.12 του Ν. 4605/2019 (Α΄52) περί τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/2016 – προσθήκη νέων 

άρθρων. 

1.13 του Ν. 4608/2019, άρθ. 33 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/25-4-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 

και 

1.14 του Ν. 4609/2019, άρθ. 56 (Φ.Ε.Κ. 67/τ.Α΄/3-5-2019 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016. 





  

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των 

συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2 το αριθμ. πρωτ. 4661/14.9.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που αφορά 

την αριθμ.88 και από 7.9.2016 Συνεδρίαση της ΕΠΥ Αναφορικά με την αρμοδιότητα της ΕΠΥ 

να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016. 

2.3 την υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)¨(Β΄/1781). 

2.4 την υπ’ αριθμ 31/2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19) με θέμα: 

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235(Βιβλίο II) του Ν.4412/2016. 

2.5 την υπ’ αριθμ. 29/24.12.2020 (Θέμα 8ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου                                    

του Γ.Ν. Ημαθίας για έγκριση, σκοπιμότητας της προμήθειας, τεχνικών προδιαγραφών, 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας του είδους «Εξοπλισμός εργαστηριακός 

οπτικός & ακριβείας (εκτός από γυαλιά)» - Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων -                                

(CPV 38000000-5) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας, σχεδίου 

διακήρυξης και ορισμού επιτροπής αξιολόγησης. 

2.6 την υπ’ αριθμ. 87 με αριθμ. πρωτ. 546/13-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΓ84690Β7-3ΚΙ)  Απόφαση 

Νομικής Δέσμευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας. 

2.7 την υπ’ αριθμ.  αριθμ. πρωτ. 728/19-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ6Τ469074-Ρ09)  Απόφαση Νομικής 

Δέσμευσης Πίστωσης του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

για την προμήθεια του είδους «Εξοπλισμός εργαστηριακός οπτικός & ακριβείας (εκτός από γυαλιά)» 

- Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων - (CPV 38000000-5). 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 73.500,00€ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στην 

αίθουσα του Γραφείου Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, από 

αρμόδια επιτροπή.   

 





  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, 

Διεύθυνση Περιοχή Ασωμάτων, ΤΚ 59100, Βέροια, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 23313-51157, 23313-51314, 

μέχρι την 3/2/2021 και ώρα 13:00 (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή 

αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς 

να αποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

α. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ. - ESPD). Συμπληρώνεται μέσω της ειδικής 

πλατφόρμας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ όπου δίνεται 

η δυνατότητα για την σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). Το ΤΕΥΔ - ESPD μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής από τον κατά περίπτωση 

εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.). Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/




  

 

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

εκπροσώπησής του έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την υποβολή του, ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να 

προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος ISO (Προμηθευτή και 

Κατασκευαστή) σύμφωνα με την Ε3/833/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την 1348/2004 αντίστοιχη καθώς και Πιστοποιητικό 

Σήμανσης CE Mark. Για τα προανεφερόμενα ισχύει το άρθρο 309 του Ν. 4412/2016. 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται: α) Η επιχειρηματική 

μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, 

υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης, β) αποδέχεται 

όλους τους όρους της διακήρυξης και η προσφορά του πληροί πλήρως τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, γ) ο προσφέρων διαθέτει 

κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την 

εκτέλεση της σύμβασης, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα 

μηνών και ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. 

 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 

ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά 

τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο 

προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν 

και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος 

θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 

μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 





  

 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 

οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το 

δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί 

ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β’. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς  υπό προμήθεια είδους, στον 

χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 

της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών 

που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 

παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική 

τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση 

που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα 

δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό 

ανάδοχο να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, κατά περίπτωση.  

Σημειώνεται ότι, αν έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες / 

υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με το ΤΕΥΔ - ESPD οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες / υποψήφιοι 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί το Nοσοκομείο σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

 

 





  

 

Αναλυτικά: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 

για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη σε βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά  στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους 

2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

την υποβολή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό 

πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

Τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, ως τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 





  

 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.  

3)   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του ή είναι έκδοσης 3μήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι, ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν 

έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα). 

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 

του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα σ’ αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του, ήτοι την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο 

να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω 

πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση που έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος τους σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

6)   Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση.  

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 

παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 





  

 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα.  

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις.  

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα  του άρθρου 80  του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις 

γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι 

υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94) (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αυτών). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

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

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Προσκομίζονται 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το                             

Ν. 4250/26-3-2014, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των 

προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του 

άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α'34). 

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την 

τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 





  

 

υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο 

όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 

εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, 

οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ, πριν 

από τη λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

 Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

11. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την διαβίβαση 

της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση των υλικών 

θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,, τα οποία θα πρέπει να είναι 

απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου ή στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα 

και ευθύνη του Προμηθευτή. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη 

από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του 

Ν.4412/2016, αντίστοιχα. 

 

 





  

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 

Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην 

καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΦΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

3.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός είκοσι (10) ημερών, από την ειδοποίηση, τα 





  

 

δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι για χρονικό διάστημα 15 μηνών. 

Η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αίρεται όταν η αξία της                  

εγγυητικής, που προκύπτει για την υπογραφή της σύμβασης, δεν ξεπερνά το ποσό των 50 ευρώ. 

5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

 

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να 

μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

 

7. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί 

τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 

που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της 

παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 18 τουΝ. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Το Νοσοκομείο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για χρονικό διάστημα τριών (3)                

μηνών από τη λήξη της εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης 

εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα επιβληθούν στον ανάδοχο κυρώσεις σύμφωνα με την 

κείμενη Νομοθεσία. 

 

 

 

 

 





  

 

ΑΡΘΡΟ  7ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την 

κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού 

ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Το ποσοστό του 

παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.  

 

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο  

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (εφόσον απαιτείται) και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 

δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 

του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 

σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 





  

 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρμογής 

της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αριθμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 

969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 

συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου , που υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου.  

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται και από την ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου. 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

  

 

 

 

 

 

                                                               ΗΛΙΑΣ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ 

 





  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Γ.Ν. 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΚΑΤ'  ΕΙΔΟΣ  

1 

Cassettes bio (Κασέτες 

εγκλείσεως ιστών πλαστικές 

διaφορών χρώματων)  

ΤΕΜΑΧΙΟ  12000   12000 0,0440 €           528,00  €  

2 
Αντικειμενοφόρες πλάκες 

ατρόχιστες  
ΤΕΜΑΧΙΟ  62000 25000 87000 0,0071 €           617,70  €  

3 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 

διπλά 

τροχισμένες εσμιρισμένες και 

από τις δύο πλευρές 76x26 

cm 

ΤΕΜΑΧΙΟ  18000 17000 35000 0,0122 €           427,00  €  

4 

Αντικειμενοφόρες πλάκες με 

θετικό φορτίο super frost plus 

για ανοσοιστοχημεία 

εσμιρισμένες 

διπλοτροχισμένες 

ΤΕΜΑΧΙΟ  500   500 0,1700 €             85,00  €  

5 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 

τρoχισμένες 

εσμιρισμένες  

ΤΕΜΑΧΙΟ  15000   15000 0,0110 €           165,00  €  

6 

Βαμβακοφόροι στυλεοί 

πλαστικοί 

αποστειρωμένοι ανά ένας  

ΤΕΜΑΧΙΟ  2000 19610 21610 0,0110 €           237,71  €  

7 

Βαμβακοφόροι στυλεοί 

ξύλινοι 

συσκευασία του ενός, 

αποστειρωμένοι  

ΤΕΜΑΧΙΟ  1000 20000 21000 0,0095 €           199,50  €  

8 

Διηθητικό χαρτί 40x40cm 

(Πακέτο των 500 τεμ) - Η Τιμή 

να αφορά πακέτο  

ΤΕΜΑΧΙΟ  3 2 5 22,5000 €           112,50  €  

9 

Δοχεία πλαστικά για 

καλλιέργειες ούρων, 

αποστειρωμένα σε ατομική 

συσκευασία, χωρητικότητας 

το μέγιστο 100 ml, με 

στεγανό καπάκι βιδωτό 

ΤΕΜΑΧΙΟ  25000 10000 35000 0,0618 €       2.163,00  €  

10 

Δοχεία Συλλογής Ούρων μη 

αποστειρωμένα 2500 ml με 

μεγάλο 

άνοιγμα, βαθμονομημένα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  200 500 700 0,6800 €           476,00  €  

11 

Ζώνη περίδεσης με ατομ. 

κλείσιμο- 

άνοιγμα για αιμοληψία, δύο 

βημάτων 

(χαλάρωσης και 

απεμπλοκής) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100 200 300 0,7000 €           210,00  €  

12 

Θερμόμετρα για κλιβάνους - 

υδατόλουτρα-καταψύκτες 

από -10 

βαθμούς C έως 110 

βαθμούς C 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 1 1 40,0000 €             40,00  €  

13 

Καλυπτικό υγρό των 500 ml 

για 

αντικειμενοφόρες πλάκες  

ΤΕΜΑΧΙΟ  3 4 7 19,5000 €           136,50  €  

14 
Καλυπτρίδες των 22x22 

υψηλής καθαρότητας 
ΤΕΜΑΧΙΟ  20000 5000 25000 0,0026 €             65,00  €  





  

 

15 

Καλυπτρίδες των 24x24 

υψηλής 

καθαρότητας  

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 15000 15000 0,0026 €             39,00  €  

16 

Καλυπτρίδες υψηλής 

καθαρότητας και 

αντοχής για ειδικές 

διαγνωστικές εξετάσεις 

24x50mm (κατάλληλες και 

για ειδικό μηχάνημα 

κάλυψης) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  25000 1000 26000 0,0084 €           218,40  €  

17 
Κεδρέλαιο (φιάλη 250ml) 

zeiss  
ΤΕΜΑΧΙΟ  0 1 1 160,0000 €           160,00  €  

18 

Κρίκοι καλλιεργειών 

πλαστικοί των 10 μl 

αποστειρωμένοι ανά ένας  

ΤΕΜΑΧΙΟ  16000 20000 36000 0,0142 €           511,20  €  

19 

Κρικοφόροι στυλεοί 

μεταλλικοί 

καλλιεργειών των 10 μl  

ΤΕΜΑΧΙΟ  15 34 49 0,0250 €               1,23  €  

20 
Λάμπες μικροσκοπίου ZEISS 

6V- 10W  
ΤΕΜΑΧΙΟ  6 2 8 50,0000 €           400,00  €  

21 
Λεπίδες μικροτόμου 

κρυοστάτη N-35  
ΤΕΜΑΧΙΟ  100   100 1,7200 €           172,00  €  

22 
Λεπίδες Μικροτόμου Ultra 

Blades MX35 
ΤΕΜΑΧΙΟ  600   600 1,5500 €           930,00  €  

23 
Λεπίδες χειρουργείου Ν. 10-

11-12-15-20-21- 22 μ.χ  
ΤΕΜΑΧΙΟ  0 7000 7000 0,0214 €           149,80  €  

24 

Μικροπιπέτες αυτόματες 

σταθερού όγκου με 

αυτόματη απόρριψη 

ρύγχους των 200μl 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 1 1 37,5000 €             37,50  €  

25 

Μικροπιπέτες αυτόματες 

σταθερού όγκου με 

αυτόματη απόρριψη 

ρύγχους των 500μl 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 1 1 37,5000 €             37,50  €  

26 
Eπιθέματα 

τραυμάτων 5Χ8 cm - απλά  
ΤΕΜΑΧΙΟ  14000   14000 0,0159 €           222,60  €  

27 
Μπατακια αιμοληψιων 

αιμοστατικα 
ΤΕΜΑΧΙΟ  0 

1000 
1000 

0,0048 € 
              4,80  €  

28 Παραφιλμ ρολό  ΤΕΜΑΧΙΟ  0 40 40 4,8100 €           192,40  €  

29 

 Πιπέτες pasteur πλαστικές 

μιας χρήσης του 1ml μη 

αποστειρωμένες  

ΤΕΜΑΧΙΟ  50000 13000 63000 0,0065 €           409,50  €  

30 

 Πιπέτες pasteur πλαστικές 

μιας χρήσης του 3ml μη 

αποστειρωμένες  

ΤΕΜΑΧΙΟ    2000 2000 0,0065 €             13,00  €  

31 

Πιπέτες αυτόματες 

ρυθμιζόμενου όγκου 

με απόρριψη ρύγχους 500 - 

5000 μl 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 3 3 70,0000 €           210,00  €  

32 

Πιπέττες ΤΚΕ πλαστικές με 

ελαστικό 

δακτύλιο αναρρόφησης  

ΤΕΜΑΧΙΟ  10000 1000 11000 0,1080 €       1.188,00  €  

33 

Πλάκες εξέτασης ομάδων 

αίματος τύπου 

nacryl 6 WHITE  

ΤΕΜΑΧΙΟ  500   500 0,5198 €           259,90  €  

34 
Πλαστελίνες για 

μικροαιματοκριτες  
ΤΕΜΑΧΙΟ  0 5 5 1,9000 €               9,50  €  

35 

Πώματα-δειγματολήπτες 

διασταυρώσεων για 

σωληνάρια KAHN 5ml που 

να φέρουν βελόνα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  5000   5000 0,1879 €           939,50  €  

36 

Ρύγχη αυτόματων πιπετών 

τύπου EPPENDORF,  άσπρα,  

1 ml-5 ml, διαβαθμισμένα. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  50 5000 5050 0,0160 €             80,80  €  





  

 

37 
Ρύγχη αυτόματων πιπετών 

κίτρινα  
ΤΕΜΑΧΙΟ  0 10000 10000 0,0021 €             21,00  €  

38 

Ρύγχη–tips–μπλε, πλαστικά, 

μιας χρήσης, για αυτόματη 

πιπέτα Εύρος όγκου:100 –

1000 μL, διαβαθμισμένα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 20000 20000 0,0050 €           100,00  €  

39 

Σκαριφιστήρες λανσετες 

αιμοληψίας με 

προωθητήρα για ελεγχόμενο 

τσίμπημα. Να παρέχουν 

ικανοποιητική σε βάθος 

τομή (2-3,5mm) για να 

επιτευχθεί μια επαρκής ροή 

αίματος. H ακίδα του 

σκαριφιστήρα να είναι 

τελείως καλυμμένη πριν και 

μετά την χρήση για να 

παρέχεται πλήρης 

προστασία στο προσωπικό 

(αποφυγή μεταδόσεων 

μολυσματικών ασθενειών 

λόγω τραυματισμών). Να 

είναι απλοί και εύκολοι στην 

χρήση. Για την 

ελαχιστοποίηση του πόνου 

το τρύπημα να γίνεται όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα και 

με κοφτερή και λεπτή ακίδα. 

Το τρύπημα και η 

επαναφορά της ακίδας να 

γίνεται αυτόματα ανεξάρτητα 

από τον χρόνο πίεσης του 

χειριστή και σε ελάχιστο 

χρονικό διάστημα. Για 

λόγους προστασίας του 

χειριστή να μην δύναται η 

επαναχρησιμοποίηση του 

σκαρφιστήρα έστω και από 

λάθος χειρισμό (η ακίδα να 

παραμένει καλυμμένη μετά 

την πρώτη και μοναδική της 

χρήση). 

ΤΕΜΑΧΙΟ  3000   3000 0,0750 €           225,00  €  

40 

Στατώ σωλημαρίων 

πλαστικά για κωνικά 

ή κοντόχοντρα 30 και 50 

θέσεων  

ΤΕΜΑΧΙΟ  10 2 12 5,0000 €             60,00  €  

41 

Στατώ πλαστικά για 60 

Σωληνάρια 

διαμέτρου 16 mm (5 σειρες 

10 οπές) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 10 10 5,0000 €             50,00  €  

42 

Στυλεός με άξονα από 

αλουμίνιο ή πλαστικό και 

βύσμα από συνθετικό υλικό 

(π.χ. πολυεστέρα ή Dacron). 

Για ρινοφαρυγγικό επίχρισμα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1500   1500 0,3500 €           525,00  €  

43 
Σφουγγαράκια εγκλήσεως 

ιστολογικών βιοψιών  
ΤΕΜΑΧΙΟ  10000   10000 0,0110 €           110,00  €  

44 

Σωληνάρια πλαστικά 

αποστειρωμένο των 10 ml με 

βιδωτό  πώμα, 

αποστειρωμένα, από 

πολυστυρένιο (PS) με 

επίπεδη βάση (εσωτερικά 

κωνική) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1500   1500 0,1752 €           262,80  €  

45 
Σωληνάρια ΚΑΗΝ 

στρόγγυλα πλαστικά  
ΤΕΜΑΧΙΟ  40000 12000 52000 0,0088 €           457,60  €  





  

 

46 

Σωληνάρια μικρά ΚΑΗΝ 

πλαστικά με 

ετικέτα και καπάκι  

ΤΕΜΑΧΙΟ  1000 3000 4000 0,0352 €           140,80  €  

47 

Σωληνάρια πλαστικά από 

πολυστερένιο 

με υλικό μεταφοράς 

(STUART), 

(CHARCOL), (AMIES) κλπ και 

στυλεό για 

αερόβιες και αναερόβιες 

καλλιέργειες 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1000 5000 6000 0,1380 €           828,00  €  

48 

Σωληνάρια πλαστικά χωρίς 

χείλος με 

κωνικό πυθμένα 10-12 ml  

ΤΕΜΑΧΙΟ  25000 18000 43000 0,0132 €           567,60  €  

49 

Τριχοειδή για 

μικροαιματοκρίτες 

ηπαρινισμένα  

ΤΕΜΑΧΙΟ  1000 8000 9000 0,0100 €             90,00  €  

50 

Τριχοειδή για 

μικροαιματοκρίτες μη 

ηπαρινισμένα  

ΤΕΜΑΧΙΟ  2000 3000 5000 0,0110 €             55,00  €  

51 

Φιαλίδια διαστάσεων: 

16x100mm, με πιεστό πώμα 

ασφαλείας, στεγανής 

εφαρμογής και εύκολης 

διάτρησης, που να καλύπτει 

εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 

2cm. Χωρητικότητας 9 -10ml 

με αντιπηκτικό 1.8mg/mL 

EDTA Κ2, να είναι κενού αέρα 

αποστειρωμένα, συνθετικά 

άθραυστα, να φέρουν 

ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα 

για στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, η 

περιεχόμενη ποσότητα του 

αντιπηκτικού και η 

ημερομηνία λήξης. Να είναι 

αποστειρωμένα με 

ακτινοβολία, EN ISO 11137, 

με sterility assurance level 

(SAL) της τάξεως 10-6. Να 

μην περιέχουν Latex, Dry 

Natural Rubber, Phthalates 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 5000 5000 0,1900 €           950,00  €  

52 

Φιαλίδια παιδιατρικά - 

νεογνών. Ανοικτού τύπου, 

αποστειρωμένα, με σκαφάκι 

συλλογής αίματος. Τα 

φιαλίδια να δέχονται 

πρόσθετο στέλεχος που 

κουμπώνει στο κάτω, μέρος 

του φιαλιδίου, 

προσδίδωντας του επιπλέον 

ύψος, για διευκόλυνση κατά 

την διάρκεια της 

φυγοκέντρισης. Με 

αντιπηκτικό EDTA 

χωρητικότητας αίματος : με 

εύρος από 250μl έως 500 μλ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  0 1500 1500 0,2139 €           320,85  €  

53 
Χρονόμετρα επιτραπέζια (0-

60)  
ΤΕΜΑΧΙΟ  1 5 6 7,0000 €             42,00  €  

54 
Χρονόμετρα εργαστηρίου 

χειρός  
ΤΕΜΑΧΙΟ  1   1 27,0000 €             27,00  €  





  

 

55 

Σωληνάρια γενικής αίματος 

παιδιατρικά με EDTA K2, με 

δυνατή χωρητικότητα 

δείγματος από 250μl έως 

500μl. Να φέρουν σκαφάκι 

συλλογής του αίματος. Να 

φέρουν πώμα ασφαλείας  

(κατάλληλο για διάτρηση 

από όλους τους τύπους 

δειγματοληπτών των 

αιματολογικών αναλυτών). 

Διαστάσεων 13Χ75mm έτσι 

ώστε να μπορούν να 

τοποθετηθούν στον 

αυτόματο δειγματολήπτη του 

αιματολογικού αναλυτή 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1000   1000 0,8900 €           890,00  €  

56 

Βελόνες αιμοληψίας-

διατρήσεως σωληναρίων 

κενού, με ενσωματωμένο μη 

αποσπώμενο προστατευτικό 

κάλυμμα  για την ασφάλιση 

της βελόνας για λόγους 

ασφαλείας, 21G Χ 1-1/4΄΄ , 

σε ατομική αποστειρωμένη 

συσκευασία. Nα 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης. Η 

ασφάλιση της βελόνας να 

γίνεται με το ένα χέρι, 

ταυτοχρόνως με την έξοδο   

από την φλέβα, με εύκολο 

τρόπο, εμφανή και μη 

αναστρέψιμα. Χωρίς 

ενσωματωμένο υποδοχέα 

σωληναρίων. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  6000 12340 18340 0,3000 €       5.502,00  €  

57 

Βελόνες αιμοληψίας-

διατρήσεως σωληναρίων 

κενού, με ενσωματωμένο μη 

αποσπώμενο προστατευτικό 

κάλυμμα για την ασφάλιση 

της βελόνας για λόγους 

ασφαλείας, 22G Χ1-1/4΄΄ σε 

ατομική αποστειρωμένη 

συσκευασία. Nα 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης. Η 

ασφάλιση της βελόνας να 

γίνεται με το ένα χέρι, 

ταυτοχρόνως με την έξοδο   

από την φλέβα, με εύκολο 

τρόπο, εμφανή και μη 

αναστρέψιμα. Χωρίς 

ενσωματωμένο υποδοχέα 

σωληναρίων. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  600   600 0,3000 €           180,00  €  

58 

Βιδωτοί υποδοχείς 

σωληναρίων κενού 

μιας χρήσης πλαστικοί με 

προεξέχοντα 

δακτύλιο πάνω στον οποίο 

στερεώνεται η βελόνα 

αιμοληψίας 

ΤΕΜΑΧΙΟ  11000   11000 0,0300 €           330,00  €  





  

 

59 

Πεταλούδες αιμοληψίας- 

διατρήσεως 

σωληναρίων κενού, με 

μηχανισμό 

εγκόλπωσης της βελόνας 

και ταυτόχρονη 

ασφάλισή της. Nα 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης, Latex 

Free, μη πυρετογόνος. Μίας 

χρήσης, αποστειρωμένη, 

σωληνίσκος κοντός 

(περίπου 178 mm) 21G. Ο 

μηχανισμός να 

ενεργοποιείται με το ένα χέρι, 

με τρόπο προφανή, 

γρήγορο και αποδοτικό. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  600   600 0,4390 €           263,40  €  

60 

Πεταλούδες αιμοληψίας- 

διατρήσεως 

σωληναρίων κενού, με 

μηχανισμό 

εγκόλπωσης της βελόνας 

και ταυτόχρονη 

ασφάλισή της. Nα 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης, Latex 

Free, μη πυρετογόνος. Μίας 

χρήσης, αποστειρωμένη, 

σωληνίσκος κοντός 

(περίπου 178 mm) 23G. Ο 

μηχανισμός να 

ενεργοποιείται με το ένα χέρι, 

με τρόπο προφανή, 

γρήγορο και αποδοτικό. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  400   400 0,4390 €           175,60  €  

61 

Σωληνάρια για Μοριακό 

έλεγχο ΝΑΤ του αίματος 

(Μοριακός έλεγχος ασκών 

Αιμοδοσίας), κενού αέρα, 

αποστειρωμένα, συνθετικά 

άθραυστα, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για 

στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, η μέθοδος 

αποστείρωσης η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης.  

Διαστάσεων 16Χ100mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

Χωρητικότητας 9 - 10 ml με 

αντιπηκτικό EDTA K2 

ΤΕΜΑΧΙΟ  11000 1000 12000 0,1200 €       1.440,00  €  





  

 

62 

Σωληνάρια ΤΚΕ, κενού, 

αποστειρωμένα, γυάλινα, με 

αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 

3,8% - 0,129M, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για 

στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, ή μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

Χωρητικότητας 1,6ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  11000 4000 15000 0,1400 €       2.100,00  €  

63 

Σωληνάρια βιοχημικά 

αιμοληψίας σε κενό αέρα με 

πιεστό πώμα, 

αποστειρωμένα, 

γυάλινα, χωρίς ενισχυτικά 

πήξης, για όγκο αίματος 

5ml. Με ένδειξη πλήρωσης 

και ετικέτα για στοιχεία 

ασθενούς, να αναγράφεται 

το CE, LOT παραγωγής, REF, 

η μέθοδος αποστείρωσης, η 

χώρα προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης. Κόκκινα, 

συμβατά με τις βελόνες 

αιμοληψίας διατρήσεως 

σωληναρίων κενού. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  1600   1600 0,1500 €           240,00  €  

64 

Σωληνάρια βιοχημικών 

προσδιορισμών, κενού, 

αποστειρωμένα, συνθετικά, 

με επιταχυντή πήξεως  χωρίς 

gel διαχωρισμού, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για 

στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

χωρητικότητας 4ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100000   100000 0,0840 €       8.400,00  €  

65 

Σωληνάρια γενικής αίματος, 

κενού αέρα, αποστειρωμένα, 

συνθετικά άθραυστα, με 

ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα 

για στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης.  

Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

ΤΕΜΑΧΙΟ  60000 30000 90000 0,0680 €       6.120,00  €  





  

 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

Χωρητικότητας 2ml με 

αντιπηκτικό EDTA K3  

66 

Σωληνάρια γενικής αίματος, 

κενού αέρα, αποστειρωμένα, 

συνθετικά άθραυστα, με 

ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα 

για στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης.  

Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

Χωρητικότητας 3ml με 

αντιπηκτικό EDTA K3  

ΤΕΜΑΧΙΟ  60000 20000 80000 0,0680 €       5.440,00  €  

67 

Σωληνάρια χρόνου 

προθρομβίνης, 

αποστειρωμένα, συνθετικά, 

διπλού τοιχώματος, ολικής 

πληρώσεως, με αντιπηκτικό 

SODIUM CITRATE 3,2% - 

0,109M, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για 

στοιχεία ασθενούς, να 

αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, ή μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

- Χωρητικότητας 1,8ml   

- Χωρητικότητας 2,7ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  25000 12000 37000 0,1100 €       4.070,00  €  

68 

Υποδοχείς σωληνάριων 

αιμοληψίας κενού για όλους 

τους τύπους σωληνάριων, 

πλαστικοί, με αυτόματη 

απόρριψη 

βελονών, συμβατοί με τις 

βελόνες και 

πεταλούδες αιμοληψίας 

διατρήσεως. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  800 200 1000 1,2000 €       1.200,00  €  





  

 

69 

Σωληνάρια βιοχημικών 

προσδιορισμών, κενού, 

αποστειρωμένα, συνθετικά, 

με επιταχυντή πήξεως και gel 

διαχωρισμού σε μορφή 

όνυχα (πεπλατυσμένη 

επιφάνεια) για καλύτερο και 

γρηγορότερο διαχωρισμό, 

με ένδειξη πλήρωσης και 

ετικέτα για στοιχεία 

ασθενούς, να αναγράφεται 

το CE, LOT παραγωγής, REF, 

ή μέθοδος αποστείρωσης η 

χώρα προέλευσης και  η 

ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 13Χ100mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

χωρητικότητας 5ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  2900 50000 52900 0,0900 €       4.761,00  €  

70 

Σωληνάρια βιοχημικών 

προσδιορισμών, κενού, 

αποστειρωμένα, συνθετικά, 

με επιταχυντή πήξεως και gel 

διαχωρισμού σε μορφή 

όνυχα (πεπλατυσμένη 

επιφάνεια) για καλύτερο και 

γρηγορότερο διαχωρισμό, 

με ένδειξη πλήρωσης και 

ετικέτα για στοιχεία 

ασθενούς, να αναγράφεται 

το CE, LOT παραγωγής, REF, 

ή μέθοδος αποστείρωσης η 

χώρα προέλευσης και  η 

ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 16Χ100mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, 

στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να 

καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. 

χωρητικότητας 8,5ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  8000 2500 10500 0,1600 €       1.680,00  €  

Τα είδη με α/α 56 έως 70 αποτελούν οµάδα - «Σύστηµα ασφαλούς                            

συλλογής αίµατος». Η Οικονομική αξιολόγηση, επιλογή και κατακύρωση, σε προµηθευτή 

θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της οµάδας, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν 

οµοιογενές λειτουργικό σύστηµα με βάση τον EFLM (EFLM 

RecommendationforvenousbloodsamplingOctober 2017). Τα είδη αυτά αποτελούν οµάδα 

ώστε να υπάρχει πλήρης συµβατότητα βελόνας – πεταλούδας αιµοληψίας και 

σωληναρίων αιµοληψίας κενού (πιστοποιηµένη αναλογία αίµατος – προσθέτου, σωστή 

πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασµένων δειγµάτων). Για τον λόγο αυτό δεν 

θα γίνουν αποδεκτές οι µεµονωµένες προσφορές των εταιρειών, παρά µόνο οι 

προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υλικών με α/α 56 έως και 70. 
 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών 

της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη.                  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό 

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

στη διάρκεια της σύμβασης. 

  





  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 

 

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ & ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙΑ)» -  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - (CPV 38000000-5) 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Cassettes bio (Κασέτες εγκλείσεως ιστών πλαστικές διaφορών χρώματων)  ΤΕΜΑΧΙΟ  

2 Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες  ΤΕΜΑΧΙΟ  

3 
Αντικειμενοφόρες πλάκες διπλά 

τροχισμένες εσμιρισμένες και από τις δύο πλευρές 76x26 cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

4 
Αντικειμενοφόρες πλάκες με θετικό φορτίο super frost plus για ανοσοιστοχημεία 

εσμιρισμένες διπλοτροχισμένες 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

5 
Αντικειμενοφόρες πλάκες τρoχισμένες 

εσμιρισμένες  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

6 
Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί 

αποστειρωμένοι ανά ένας  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

7 
Βαμβακοφόροι στυλεοί ξύλινοι 

συσκευασία του ενός, αποστειρωμένοι  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

8 Διηθητικό χαρτί 40x40cm (Πακέτο των 500 τεμ) - Η Τιμή να αφορά πακέτο  ΤΕΜΑΧΙΟ  

9 
Δοχεία πλαστικά για καλλιέργειες ούρων, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, χωρητικότητας το 

μέγιστο 100 ml, με στεγανό καπάκι βιδωτό 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

10 

Δοχεία Συλλογής Ούρων μη 

αποστειρωμένα 2500 ml με μεγάλο 

άνοιγμα, βαθμονομημένα 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

11 

Ζώνη περίδεσης με ατομ. κλείσιμο- 

άνοιγμα για αιμοληψία, δύο βημάτων 

(χαλάρωσης και απεμπλοκής) 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

12 

Θερμόμετρα για κλιβάνους - 

υδατόλουτρα-καταψύκτες από -10 

βαθμούς C έως 110 βαθμούς C 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

13 
Καλυπτικό υγρό των 500 ml για 

αντικειμενοφόρες πλάκες  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

14 Καλυπτρίδες των 22x22 υψηλής καθαρότητας ΤΕΜΑΧΙΟ  

15 
Καλυπτρίδες των 24x24 υψηλής 

καθαρότητας  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

16 
Καλυπτρίδες υψηλής καθαρότητας και 

αντοχής για ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις 24x50mm (κατάλληλες και για ειδικό μηχάνημα κάλυψης) 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

17 Κεδρέλαιο (φιάλη 250ml) zeiss  ΤΕΜΑΧΙΟ  

18 
Κρίκοι καλλιεργειών πλαστικοί των 10 μl 

αποστειρωμένοι ανά ένας  
ΤΕΜΑΧΙΟ  





  

 

19 
Κρικοφόροι στυλεοί μεταλλικοί 

καλλιεργειών των 10 μl  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

20 Λάμπες μικροσκοπίου ZEISS 6V- 10W  ΤΕΜΑΧΙΟ  

21 Λεπίδες μικροτόμου κρυοστάτη N-35  ΤΕΜΑΧΙΟ  

22 Λεπίδες Μικροτόμου Ultra Blades MX35 ΤΕΜΑΧΙΟ  

23 Λεπίδες χειρουργείου Ν. 10-11-12-15-20-21- 22 μ.χ  ΤΕΜΑΧΙΟ  

24 Μικροπιπέτες αυτόματες σταθερού όγκου με αυτόματη απόρριψη ρύγχους των 200μl ΤΕΜΑΧΙΟ  

25 Μικροπιπέτες αυτόματες σταθερού όγκου με αυτόματη απόρριψη ρύγχους των 500μl ΤΕΜΑΧΙΟ  

26 
Eπιθέματα 

τραυμάτων 5Χ8 cm - απλά  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

27 Μπατακια αιμοληψιων αιμοστατικα ΤΕΜΑΧΙΟ  

28 Παραφιλμ ρολό  ΤΕΜΑΧΙΟ  

29  Πιπέτες pasteur πλαστικές μιας χρήσης του 1ml μη αποστειρωμένες  ΤΕΜΑΧΙΟ  

30  Πιπέτες pasteur πλαστικές μιας χρήσης του 3ml μη αποστειρωμένες  ΤΕΜΑΧΙΟ  

31 
Πιπέτες αυτόματες ρυθμιζόμενου όγκου 

με απόρριψη ρύγχους 500 - 5000 μl 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

32 
Πιπέττες ΤΚΕ πλαστικές με ελαστικό 

δακτύλιο αναρρόφησης  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

33 
Πλάκες εξέτασης ομάδων αίματος τύπου 

nacryl 6 WHITE  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

34 Πλαστελίνες για μικροαιματοκριτες  ΤΕΜΑΧΙΟ  

35 Πώματα-δειγματολήπτες διασταυρώσεων για σωληνάρια KAHN 5ml που να φέρουν βελόνα ΤΕΜΑΧΙΟ  

36 
Ρύγχη αυτόματων πιπετών τύπου 

EPPENDORF,  άσπρα,  1 ml-5 ml, διαβαθμισμένα. 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

37 Ρύγχη αυτόματων πιπετών κίτρινα  ΤΕΜΑΧΙΟ  

38 
Ρύγχη–tips–μπλε, πλαστικά, μιας χρήσης, για αυτόματη πιπέτα Εύρος όγκου:100 –1000 μL, 

διαβαθμισμένα 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

39 

Σκαριφιστήρες λανσετες αιμοληψίας με 

προωθητήρα για ελεγχόμενο τσίμπημα. 

Να παρέχουν ικανοποιητική σε βάθος 

τομή (2-3,5mm) για να επιτευχθεί μια 

επαρκής ροή αίματος. H ακίδα του 

σκαριφιστήρα να είναι τελείως καλυμμένη πριν και μετά την χρήση για να παρέχεται πλήρης 

προστασία στο προσωπικό (αποφυγή μεταδόσεων μολυσματικών ασθενειών λόγω τραυματισμών). 

Να είναι απλοί και εύκολοι στην χρήση. Για την ελαχιστοποίηση του πόνου το τρύπημα 

να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με κοφτερή και λεπτή ακίδα. Το τρύπημα και η 

επαναφορά της ακίδας να γίνεται αυτόματα ανεξάρτητα από τον χρόνο πίεσης του χειριστή και σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα. Για λόγους προστασίας του χειριστή να μην δύναται η 

επαναχρησιμοποίηση του σκαρφιστήρα έστω και από λάθος χειρισμό (η ακίδα να παραμένει 

καλυμμένη μετά την πρώτη και 

μοναδική της χρήση). 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

40 
Στατώ σωλημαρίων πλαστικά για κωνικά 

ή κοντόχοντρα 30 και 50 θέσεων  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

41 
Στατώ πλαστικά για 60 Σωληνάρια 

διαμέτρου 16 mm (5 σειρες 10 οπές) 
ΤΕΜΑΧΙΟ  





  

 

42 
Στυλεός με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό υλικό (π.χ. πολυεστέρα ή 

Dacron). Για ρινοφαρυγγικό επίχρισμα 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

43 
Σφουγγαράκια εγκλήσεως ιστολογικών 

βιοψιών  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

44 
Σωληνάρια πλαστικά αποστειρωμένο των 10 ml με βιδωτό  πώμα, αποστειρωμένα, από 

πολυστυρένιο (PS) με επίπεδη βάση (εσωτερικά κωνική) 
ΤΕΜΑΧΙΟ  

45 Σωληνάρια ΚΑΗΝ στρόγγυλα πλαστικά  ΤΕΜΑΧΙΟ  

46 
Σωληνάρια μικρά ΚΑΗΝ πλαστικά με 

ετικέτα και καπάκι  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

47 

Σωληνάρια πλαστικά από πολυστερένιο 

με υλικό μεταφοράς (STUART), 

(CHARCOL), (AMIES) κλπ και στυλεό για 

αερόβιες και αναερόβιες καλλιέργειες 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

48 
Σωληνάρια πλαστικά χωρίς χείλος με 

κωνικό πυθμένα 10-12 ml  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

49 
Τριχοειδή για μικροαιματοκρίτες 

ηπαρινισμένα  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

50 
Τριχοειδή για μικροαιματοκρίτες μη 

ηπαρινισμένα  
ΤΕΜΑΧΙΟ  

51 

Φιαλίδια διαστάσεων: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης 

διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 9 -10ml με αντιπηκτικό 

1.8mg/mL EDTA Κ2, να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, να φέρουν ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η 

περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης. Να είναι αποστειρωμένα με 

ακτινοβολία, EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6. Να μην περιέχουν Latex, 

Dry Natural Rubber, Phthalates 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

52 

Φιαλίδια παιδιατρικά - νεογνών. Ανοικτού τύπου, αποστειρωμένα, με σκαφάκι συλλογής αίματος. Τα 

φιαλίδια να δέχονται πρόσθετο στέλεχος που κουμπώνει στο κάτω, μέρος του φιαλιδίου, 

προσδίδωντας του επιπλέον ύψος, για διευκόλυνση κατά την διάρκεια της φυγοκέντρισης. Με 

αντιπηκτικό EDTA χωρητικότητας αίματος : με εύρος από 250μl έως 500 μλ. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

53 Χρονόμετρα επιτραπέζια (0-60)  ΤΕΜΑΧΙΟ  

54 Χρονόμετρα εργαστηρίου χειρός  ΤΕΜΑΧΙΟ  

55 

Σωληνάρια γενικής αίματος παιδιατρικά με EDTA K2, με δυνατή χωρητικότητα δείγματος από 250μl έως 

500μl. Να φέρουν σκαφάκι συλλογής του αίματος. Να φέρουν πώμα ασφαλείας  (κατάλληλο για 

διάτρηση από όλους τους τύπους δειγματοληπτών των αιματολογικών αναλυτών). Διαστάσεων 

13Χ75mm έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στον αυτόματο δειγματολήπτη του αιματολογικού 

αναλυτή 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

56 

Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο 

προστατευτικό κάλυμμα  για την ασφάλιση της βελόνας για λόγους ασφαλείας, 21G Χ 1-1/4΄΄ , σε 

ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Nα αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με 

το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο   από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη 

αναστρέψιμα. Χωρίς ενσωματωμένο υποδοχέα σωληναρίων. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

57 

Βελόνες αιμοληψίας-διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο 

προστατευτικό κάλυμμα για την ασφάλιση της βελόνας για λόγους ασφαλείας, 22G Χ1-1/4΄΄ σε 

ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Nα αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, η μέθοδος 

αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Η ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με 

το ένα χέρι, ταυτοχρόνως με την έξοδο   από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη 

αναστρέψιμα. Χωρίς ενσωματωμένο υποδοχέα σωληναρίων. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  





  

 

58 

Βιδωτοί υποδοχείς σωληναρίων κενού 

μιας χρήσης πλαστικοί με προεξέχοντα 

δακτύλιο πάνω στον οποίο στερεώνεται η βελόνα αιμοληψίας 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

59 

Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως 

σωληναρίων κενού, με μηχανισμό 

εγκόλπωσης της βελόνας και ταυτόχρονη 

ασφάλισή της. Nα αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η ημερομηνία λήξης, Latex Free, μη πυρετογόνος. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη, 

σωληνίσκος κοντός (περίπου 178 mm) 21G. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο 

προφανή, γρήγορο και αποδοτικό. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

60 

Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως 

σωληναρίων κενού, με μηχανισμό 

εγκόλπωσης της βελόνας και ταυτόχρονη 

ασφάλισή της. Nα αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η ημερομηνία λήξης, Latex Free, μη πυρετογόνος. Μίας χρήσης, αποστειρωμένη, 

σωληνίσκος κοντός (περίπου 178 mm) 23G. Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο 

προφανή, γρήγορο και αποδοτικό. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

61 

Σωληνάρια για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού 

αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, 

να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης η χώρα προέλευσης και η 

ημερομηνία λήξης.  Διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και 

εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2cm. Χωρητικότητας 9 - 10 ml με 

αντιπηκτικό EDTA K2 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

62 

Σωληνάρια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωμένα, γυάλινα, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,8% - 0,129M, με 

ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή 

μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. Χωρητικότητας 1,6ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

63 

Σωληνάρια βιοχημικά αιμοληψίας σε κενό αέρα με πιεστό πώμα, αποστειρωμένα, 

γυάλινα, χωρίς ενισχυτικά πήξης, για όγκο αίματος 5ml. Με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία 

ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Κόκκινα, συμβατά με τις βελόνες αιμοληψίας διατρήσεως 

σωληναρίων κενού. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

64 

Σωληνάρια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως  

χωρίς gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το 

CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, 

που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2cm. 

χωρητικότητας 4ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

65 

Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η 

μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης.  Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. Χωρητικότητας 2ml με αντιπηκτικό EDTA K3  

ΤΕΜΑΧΙΟ  

66 

Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη 

πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η 

μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης.  Διαστάσεων 13Χ75mm, με 

πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το 

σωληνάριο κατά 2cm. Χωρητικότητας 3ml με αντιπηκτικό EDTA K3  

ΤΕΜΑΧΙΟ  





  

 

67 

Σωληνάρια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής 

πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για 

στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα 

προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής 

εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2cm. 

- Χωρητικότητας 1,8ml   

- Χωρητικότητας 2,7ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

68 

Υποδοχείς σωληνάριων αιμοληψίας κενού για όλους τους τύπους σωληνάριων, 

πλαστικοί, με αυτόματη απόρριψη 

βελονών, συμβατοί με τις βελόνες και 

πεταλούδες αιμοληψίας διατρήσεως. 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

69 

Σωληνάρια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και 

gel διαχωρισμού σε μορφή όνυχα (πεπλατυσμένη επιφάνεια) για καλύτερο και γρηγορότερο 

διαχωρισμό, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης η χώρα προέλευσης και  η ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, 

που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2cm. 

χωρητικότητας 5ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

70 

Σωληνάρια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και 

gel διαχωρισμού σε μορφή όνυχα (πεπλατυσμένη επιφάνεια) για καλύτερο και γρηγορότερο 

διαχωρισμό, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης η χώρα προέλευσης και  η ημερομηνία λήξης. 

Διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, 

που να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2cm. 

χωρητικότητας 8,5ml 

ΤΕΜΑΧΙΟ  

  





  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΤΕΥΔ - ESPD (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

 

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/  

δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ - ESPD). 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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