
                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2018 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 60767 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία: 01/08/2018  

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Ημερομηνία: 08/08/2018  

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 12:30 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα 

πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται (στοιχεία αναθέτουσας 

αρχής) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33162200-5 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 121 ΗΜΑΘΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Γ.Ν. Ημαθίας: 260.249,74€ 

Μονάδα Βέροιας: 182.343,62€ 

Μονάδα Νάουσας: 77.906,12€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Γ.Ν. Ημαθίας: 322.709,68€ 

Μονάδα Βέροιας: 226.106,09€ 

Μονάδα Νάουσας: 96.603,59€ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 3 Μήνες με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
Ημέρα Τρίτη, 26/6/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ Ημέρα Τρίτη, 26/6/2018  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ημέρα Τρίτη, 26/6/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
Ημέρα Πέμπτη, 28/6/2018 και Δευτέρα, 2/7/2018 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 
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ΑΡΘΡΟ 11ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 11 
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ΑΡΘΡΟ 22ο: Συμπλήρωση  αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 23 
ΑΡΘΡΟ 23ο: Απόρριψη προσφορών 24 
ΑΡΘΡΟ 24ο: Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 24 
ΑΡΘΡΟ 25ο: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές 24 
ΑΡΘΡΟ 26ο: Κατακύρωση  σύναψη σύμβασης 25 
ΑΡΘΡΟ 27ο: Υπεργολαβία 26 
ΑΡΘΡΟ 28ο: Δικαίωμα ματαίωσης 26 
ΑΡΘΡΟ 29ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 27 
ΑΡΘΡΟ 30ο: Εγγυήσεις 27 
ΑΡΘΡΟ 31ο: Χρόνος Παράδοσης – παραλαβής 29 
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 29 
ΑΡΘΡΟ 33ο: Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 30 
ΑΡΘΡΟ 34ο: Υποχρεώσεις ασφάλισης 32 
ΑΡΘΡΟ 35ο: Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 32 
ΑΡΘΡΟ 36ο: Ανωτέρα βία 32 
ΑΡΘΡΟ 37ο: Διαδικασία επίλυσης διαφορών 33 
ΑΡΘΡΟ 38ο: Λοιπές διατάξεις 33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 34 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 38 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 43 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 47 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 47 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) 

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  

1.2. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007). 

1.5. Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

1.6. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

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

1.7. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.», και 

άρθρο 20 §3 «Έναρξη ισχύος». 

1.8. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 24. 

1.9. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

1.10. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012) 

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

διατάξεις» 

1.12. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.13. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».  

1.14. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013 

1.15. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις 

1.16. 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». 

1.17. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
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1.18. 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.  

1.19. 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). 

1.20. Το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/Α/04.05.2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

1.21. Το Ν. 4472/17 Α47 (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017). 

1.22. Του Ν. 4497/2017, άρθ. 107 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 

 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την υπ’ αριθμ. 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/04-12-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στην έγκριση του 

Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων, έτους 2014. 

2.2. Την υπ’ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) Υπουργική Απόφαση περί Ορισμού 

Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. 

2.3. Την υπ’ αριθμ. 770/04-06-2015 Απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας περί εκτέλεσης 

και Εφαρμογής του ΠΠΥΦΥ έτους 2014 της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων 

αρμοδιότητας. 

2.4. Το με αριθμ. πρωτ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που αφορά 

στην 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, 

2.5. Την με αρ. πρωτ. 588/29-01-2018 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 19 -                        

2η Έκδοση) με θέμα: «Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (Βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του 

Ν. 4412/2016», 

2.6. Την με αριθμ. 57654/22-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β΄/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού   

Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

2.7. Την με αριθμ. 56902/215 (Φ.Ε.Κ. 1924/τ.Β΄/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

2.8. Το από 12/06/2018 Πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  για την 

προμήθεια  «Συρραπτικών Εργαλείων» (CPV: 33162200-5), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – 

Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. 

2.9. Την υπ’ αριθμ. 12η/14-06-2018 (Θέμα Ε.Η.Δ. 2ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, του σχεδίου διακήρυξης και 

της διενέργειας του διαγωνισμού, για την προμήθεια «Συρραπτικών Εργαλείων».  
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2.10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8336/25-06-2018 Απόφαση Νομικής Δέσμευσης (ΑΔΑ: ΩΘΗΘ4690Β7-6ΣΣ) 

του Διοικητή του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας. 

2.11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5515/22-06-2018 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Δ3Β469074-Λ7Λ) του      

Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Συρραπτικών Εργαλείων» του                                        

Γ.Ν. Ημαθίας – Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (Χαμηλότερη Τιμή). 

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας 

διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.go

v.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Hμέρα Πέμπτη 

5/7/2018 και ώρα 

08:00 π.μ.  

Γραφείο 

Προμηθειών  

Γ.Ν. Ημαθίας – 

Μονάδα Βέροιας 

Hμέρα Τετάρτη 

1/8/2018 

και ώρα 15:00 μ.μ. 

Hμέρα Τετάρτη 

8/8/2018 και ώρα 

12:30 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα ή θα κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

3.  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών 

γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 - Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί. 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

 ε) ότι ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 

 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. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 
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www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, οι οικονομικοί φορείς, 

αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο ≪Εγγραφείτε ως 

οικονομικός φορέας, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 

σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 

που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 

με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ (Α΄) 

2. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α΄) 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β΄) 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ΄) 

 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ’) 

6. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 79 Ν. 4412/2016)* 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε’) 

*Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης παρατίθεται χωριστά σε αρχείο .pdf & .xml. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή. 





Σελίδα 7 από 56 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια «Συρραπτικών Εργαλείων», σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις, οι ποσότητες και ο προϋπολογισμός, σχετικά με την 

προμήθεια των ζητουμένων ειδών ορίζονται στο Παράρτημα Α΄.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή για ορισμένα μόνο από τα είδη 

αυτά. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ορισμοί 

Αναθέτουσα Αρχή 

Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, η οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Τμήμα Οικονομικού / Γραφείο Προμηθειών 

(Πληροφορίες: Κος Πασιόπουλος Απόστολος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331351157,                                

Fax: 2331059315, όλες τις εργάσιμες ημέρες 08:00 π.μ.-14:30 μ.μ.). 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, Παράρτημα Α΄: Ζητούμενα 

Είδη – Επιμέρους Προϋπολογισμοί – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης,                    

Παράρτημα Β΄: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών, Παράρτημα Δ΄: Σχέδιο σύμβασης προμήθειας, Παράρτημα Ε΄: Οδηγίες συμπλήρωσης 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (άρθρο 79, Ν. 4412/2016). 

Προμήθεια: 

Η προμήθεια «Συρραπτικών Εργαλείων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας 

των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Οικονομικός Φορέας 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 

υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
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Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας 

στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά 

την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 

στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων 

Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της προμήθειας 

υπηρεσίας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά 

σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την 

Τεχνική Προσφορά Αναδόχου και δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

Προϋπολογισμός 

Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 260.249,74€ χωρίς του Φ.Π.Α. και  322.709,68€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια «Συρραπτικών Εργαλείων» με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του 

Οικονομικού Φορέα περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας 

Ταχ. Διεύθυνση: Περιοχή Ασωμάτων 

Τηλέφωνο:  2331351157 

Φαξ:    2331059315 

E-mail:   prom1@verhospi.gr 

Πληροφορίες:  Απόστολος Πασιόπουλος 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Προδικαστικές Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
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παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής1 η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 

τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης2. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά3 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών4 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής5. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ6. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά7. 

 

 

                                                 
1 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 

2  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

3  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

4  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

5  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

6  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

7  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 6ο: Δημοσιότητα 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.verhospi.gr). 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:  

1. Στις εφημερίδες: 

Α) Στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 26.06.2018.  

Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ : α) «ΛΑΟΣ» και β) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» για δημοσίευση στις 28/06/2018. 

Γ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ: «ΒΕΡΟΙΑ» για δημοσίευση στις 02/07/2018. 

 

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

1. Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

2. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ημαθίας 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού – 

 παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης 

ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία 

αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες (άρθρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αιτήματα για 

συμπληρωματικές πληροφορίες που κατατίθενται τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα 

να απαντήσει να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο 

σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι 

γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα 

έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 

ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.verhospi.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 

05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, την  01/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο στον διαγωνισμό με αριθμό συστήματος : , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι 08/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο του διαγωνισμού, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σύμφωνα 

με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή 

της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια 

κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο 

για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη 

νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 

δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση 

ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία θα 

πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά. 

Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

1. Τα φυσικά  πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προσφερθείσας  δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται 

στο άρθρο 31ο της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από 
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τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PDF και προσκομίζεται από αυτόν στην 

Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.    

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

γ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β)  πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 

του Ν.4412/2016  

 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 

άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 

στους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ 

προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των 

σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι 

σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω 

δικαιολογητικά. 

 Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 

σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει 

επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την 

απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

 Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή. (Άρθρο 79, παρ. 3 του Ν.4412/2016) 

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι  την έναρξη επιτηδεύματος    

από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές. 

 

2. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της  παραγράφου  α., β., γ. και  δ.  του παρόντος άρθρου  

Διευκρινίζεται ότι:  

Α.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) καθώς και όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις της 

διακήρυξης υπογράφονται, επί εταιριών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων 

εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς 

εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή από τους ιδίους. 

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. η υποχρέωση μη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης 

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

σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 
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Β.  Όσον αφορά στα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος πρέπει να 

προσκομίσει:  

Προκειμένου για Α.Ε.:  

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην 

οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας. 

β)  Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναγράφεται η ισχύουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Προκειμένου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην 

οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  

της εταιρείας 

β)  Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναφέρονται ο/οι διαχειριστής/ες της εταιρείας  

Προκειμένου για προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.): 

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην 

οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  

της εταιρείας 

β) Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  

3. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι 

απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.   

4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε Ανάδοχο που συμμετέχει 

στην ένωση.  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των 

εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού 

που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος 

της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 

αναπληρώνει. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, τα έγγραφα που υπογράφονται από τον συμμετέχοντα, φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

Δημόσια Αρχή, απαιτείται τουλάχιστον η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου, ενώ για τα έγγραφα 

που έχουν εκδοθεί από Ιδιωτικό Φορέα, απαιτείται τουλάχιστον  η προσκόμιση φωτοαντιγράφου από 

επικυρωμένο αντίγραφο. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά και όλα τα άλλα στοιχεία και έγγραφα  του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
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τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. (Άρθρο 79, παρ. 5 του Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω 

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 

υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

Ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να υποβάλει 

ηλεκτρονικά εντός 20 ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 

α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 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 κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 

στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

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

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης.  

 

β)  Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 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 
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2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 

της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου 

άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

γ)  Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 

διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 

από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας 

που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 

αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 

δ)   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

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

Ένωση.  

ΑΡΘΡΟ 13ο: Πρόσθετοι όροι 

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 

πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/2014. 

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από το 

Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που 
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κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή 

ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

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

κυρώσεις.  

Εάν από οποιαδήποτε αρχή δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη 

βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 

ενώπιον 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

01/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36  και 37 του Ν. 

4412/2016.  

2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», (β) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε 

την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα (όπως ορίζεται από το άρθρο 16 της παρούσης). Ο χρήστης − οικονομικός φορέας 

υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε 

προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

3. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 

απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας. 

4. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους, 

ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους: 

1. (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά - Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και 

αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2. (Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Περιεχόμενα υποφακέλων 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

Άρθρο 11 της παρούσης. 

 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, 

δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Β) Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης. 

Α) Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1. Στις προσφορές (φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να κατατίθεται έγγραφη δήλωση του 

συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται: α) Η  επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προϊόν. 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,               





Σελίδα 18 από 56 
 

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. 

 

2. Πλήρη τεχνική περιγραφή εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις 

του υλικού, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να 

προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) 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.  

4. Στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, στα συνημμένα αρχεία, επισυνάπτεται και Πίνακας Οικονομικής 

Προσφοράς (σε μορφή Excel), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε και να επισυνάψετε στην 

προσφορά σας (σε όποια μορφή επιτρέπει το σύστημα, είτε excel είτε pdf). Επιπρόσθετα ο 

συγκεκριμένος Πίνακας θα πρέπει να κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ως ηλεκτρονικό αρχείο 

(cd) σε επεξεργάσιμη μορφή excel, μαζί με την έντυπη τεχνική προσφορά σας. Η συμπλήρωσή 

του θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στη σελ.18 «Οδηγίες για την συμπλήρωση 

του cd της Οικονομικής προσφοράς του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς», αλλά δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται οι στήλες «Τιμή ανά μονάδας μέτρησης σε ευρώ» και «Τρέχουσα τιμή του 

Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (Α/Α και Τιμή)».  Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προσφερθέντων ειδών, να αναγράφονται απαραίτητα οι κωδικοί των προϊόντων του 

κατασκευαστικού οίκου (ref). Επίσης οι κωδικοί ΕΚΑΠΤΥ για όσα υλικά υπάρχουν. 

 Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

 

Β) Πίνακας συμμόρφωσης 

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένος σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που δίνονται στο Παράρτημα Α΄.  

 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά 

στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. 

επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την 

ισχύ της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η 

οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) 

εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
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γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην 

οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η 

αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα 

αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

δ. Στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, στα συνημμένα αρχεία, επισυνάπτεται και ο Πίνακας 

Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή Excel), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε και να 

επισυνάψετε στην προσφορά σας  (σε όποια μορφή επιτρέπει το σύστημα, είτε excel είτε pdf). 

 Επιπρόσθετα ο συγκεκριμένος πίνακας θα πρέπει να κατατεθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο (cd) σε 

μορφή excel σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», μαζί  

με τα υπόλοιπα  έντυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Οδηγίες για την συμπλήρωση του cd της Οικονομικής προσφοράς του Πίνακα ζητούμενων 

ειδών: 

 Στη στήλη «Οικονομικός Φορέας» να συμπληρώνεται η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα. 

 Οι στήλες «Κωδικός υλικού», «Περιγραφή», «Ετήσια ποσότητα» και «Μονάδα μέτρησης» δεν 

πρέπει να αλλοιωθούν από τον Οικονομικού Φορέα, καθώς αφορούν τα ζητούμενα είδη 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Στη στήλη «Τιμή ανά μονάδας μέτρησης σε ευρώ» να αναγραφεί η προσφερόμενη τιμή του 

Οικονομικού Φορέα με βάση τη ζητούμενη μονάδα μέτρησης. Να μην αναγράφεται η τιμή 

ολογράφως. 

 Οι προσφερόμενες τιμές, θα φέρουν ως υποδιαστολή το κόμμα (,) και όχι την τελεία (.). 

 Στις στήλες «Τρέχουσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ», ο Α/Α και η τιμή του 

Παρατηρητηρίου με το οποίο αντιστοιχίζεται το κάθε υλικό. Η αναγραφή του 

Παρατηρητηρίου Τιμών είναι απαραίτητη. Η προσφερόμενη τιμή των υλικών, θα πρέπει να 

είναι χαμηλότερη ή ίση από την τιμή  του Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. 

 Στη στήλη «Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφερόμενων ειδών» να αναγραφούν τα 

σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους που προσφέρεται. 

 Στις στήλες «Ref», το ref του είδους που προσφέρεται και στη στήλη «Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ» ο 

αντίστοιχος κωδικός σε όσα υλικά  τον διαθέτουν. 

 Για τα είδη τα οποία δεν προσφέρονται από τον Οικονομικού Φορέα, να διαγράφονται οι 

αντίστοιχες γραμμές του φύλλου excel. 

 Να μη γίνεται συγχώνευση κελιών. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Εχεμύθεια  

1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 

φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 

των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός 

αν προβλέπεται άλλως στο Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ. 

28/2015 (Α'34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α'25), και με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την 

ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων.  





Σελίδα 20 από 56 
 

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με 

σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν 

οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να 

απαιτήσουν από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων 

αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 

χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

3. 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. 

4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

5. 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). 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 

τυχόν Εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12)  μήνες, προθεσμία που 

αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 

αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, 

εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

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

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Τιμές προσφορών – νόμισμα 

 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα , όπως καθορίζεται στη 

διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. 
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 Οι προσφορές, οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε 

μορφής αξία θα δίδεται μόνο σε EURO. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε EURO ανά μονάδα είδους. 

 Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες 

ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 08/08/2018,           

ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών. 

5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η 
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αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 

αιτιολογημένα πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Αξιολόγηση προσφορών 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 

τους ορίζονται. 

 

 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης 

των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί.  

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες 

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία 

Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους 

υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.  

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης 

της τεχνικής προσφοράς και των λoιπώv στoιχείωv αυτής, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί 

στους συμμετέχοντες τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

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

προσφέρθηκαν. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών 

προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε 

Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία η 

οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η 

απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών. 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα» γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων 

ημερών μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συμμετεχόντων. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από 

αρμόδια προς τούτο επιτροπή. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα καταθέσει στο 

αρμόδιο για τη Διοίκηση του φορέα όργανο το πρακτικό της, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Συμπλήρωση  αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την                            

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 

που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
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δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 

1. Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 

όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς 

2. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο 

3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

4. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών 

6. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
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καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% 

για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Οικονομικό Φορέα. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, 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 την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 

προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, 

και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που 

είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Κατακύρωση  σύναψη σύμβασης 

1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος εγγράφου. 

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεο-

μοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των 

προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο 

στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,  

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
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κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφω-

να με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2106. 

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 

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

αυτής.  

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου μέχρι τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

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 του                             

Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: Υπεργολαβία  

Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δύναται να στηριχτούν στις ικανότητες 

άλλων φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 287 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: Δικαίωμα ματαίωσης 

1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 

σύμβασης ή  

 β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

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

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

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

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  
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ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

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

παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 

συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση 

τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 29ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί ακόμη τρεις (3) 

μήνες με μονομερή απόφαση του αρμόδιου για την Διοίκηση Οργάνου, εφόσον δεν έχουν 

εξαντληθεί οι αναγραφόμενες στη σύμβαση ποσότητες.  

 

ΑΡΘΡΟ 30ο: Εγγυήσεις 

1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα 

ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 

α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το 

ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 

του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 

άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 
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έγγραφα της  σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης με ευθύνη και μέριμνα των προμηθευτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 

το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 

για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α.  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφο-

νται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περί-

πτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή 

τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης 

να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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5. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 

τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 

είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 

καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο: Χρόνος Παράδοσης – παραλαβής 

1. Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από τη διαβίβαση της 

αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των υλικών 

θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία θα πρέπει να 

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

Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.  

2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 

207 του Ν. 4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί 

το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν. 4412/2016). 

3. Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, 

συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται 

στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας 

των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016, τα προβλεπόμενα 

στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Ανάδοχου, τα 

παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

παραπάνω Επιτροπής. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον 

αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.  

 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε μετά από αίτησή του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 
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 Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της       

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209  του Ν. 4412/2016.  

5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι 

τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

Ανάδοχου, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το 

άρθρο αυτό. 

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από τη μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και όπως 

ορίζονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο: Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

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 Ανάδοχο. 

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

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 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 κτλ.). 

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, η Αναθέτουσα 

Αρχή  καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/9-5-2013) 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παρ. Ζ υποπαρ. 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 και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  

διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 
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4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κτλ.). 

 

Ο Ανάδοχος 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 αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

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

 ποσοστό 0,06%,  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. 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά 

τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως 

εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα 

μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής 

εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Το Γ. Ν. Ημαθίας δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

ενώσεως / κοινοπραξίας.  

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού που 

παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν 

συντρέχει περίπτωση παραλαβής του εξοπλισμού με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή 

άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Ανάδοχου. 

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό 

στοιχείο του εξοπλισμού, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 
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προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Η καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, πραγματοποιείται σε 

Τράπεζα της επιλογής του Αναδόχου που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας την 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 34ο: Υποχρεώσεις ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Ημαθίας, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 

τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της 

Προμήθειας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 35ο: Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση / 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 

την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 

σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 

Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 

μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κτλ. κάποιου 

εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν 

αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στη 

Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 36ο: Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 37ο: Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν, 

θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Βέροιας. 

ΑΡΘΡΟ 38ο: Λοιπές διατάξεις 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : “ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ   

                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : “ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : “  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : “ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ” 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ :    ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 79 

Ν. 4412/2016) 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α Περιγραφή Υλικού 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

Μονάδας 

Βέροιας 

Ποσότητα 

Μονάδας 

Νάουσας 

Συνολική 

Ποσότητα 

Ενδεικτική 

Τιμή 

Προϋπολογισμός 

ανά είδος χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, 

ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 45 MM 

Τεμάχιο 2 1 3 185,00 € 555,00 € 

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, 

ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 45ΜΜ 

Τεμάχιο 5 1 6 74,30 € 445,80 € 

3 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

Τεμάχιο 4 1 5 180,00   900,00 € 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

Τεμάχιο 10 1 11 80,00   880,00 € 

5 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

Τεμάχιο 0 1 1 195,00   195,00 € 

6 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

Τεμάχιο 0 1 1 87,93 87,93 € 

7 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 

90 MM 

Τεμάχιο 0 7 7 208,00   1.456,00 € 

8 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 

90 MM 

Τεμάχιο 0 1 1 80,04   80,04 € 

9 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 55 MM 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 

Τεμάχιο 25 8 33 270,00   8.910,00 € 

10 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 55 MM 

Τεμάχιο 60 15 75 120,00   9.000,00 € 
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11 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 75 MM 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Τεμάχιο 36 15 51 310,00   15.810,00 € 

12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 75 

MM 

Τεμάχιο 80 20 100 140,00   14.000,00 € 

13 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 60 MM 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 

Τεμάχιο 15 7 22 280,00   6.160,00 € 

14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 60 MM 

Τεμάχιο 40 10 50 144,00   7.200,00 € 

15 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 80 MM 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Τεμάχιο 20 7 27 319,27   8.620,29 € 

16 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 80 

MM 

Τεμάχιο 60 14 74 207,00   15.318,00 € 

17 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 100 MM 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
Τεμάχιο 24 5 29 319,95   9.278,55 € 

18 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 100 

MM 

Τεμάχιο 50 6 56 280,00   15.680,00 € 

19 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ 40MM 

Τεμάχιο 12 3 15 450,00 € 6.750,00 € 

20 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗ ΚΥΡΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, 

40MM 

Τεμάχιο 10 5 15 180,00 € 2.700,00 € 

21 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 12 MM 

ΜΕ ΛΑΜΑ 30ΜΜ 

Τεμάχιο 2 1 3 259,39 € 778,17 € 

22 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 12ΜΜ 

ΜΕ ΛΑΜΑ 30ΜΜ 

Τεμάχιο 4 5 9 385,00 € 3.465,00 € 

23 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 12 MM 

ΜΕ ΛΑΜΑ 45ΜΜ 

Τεμάχιο 3 5 8 259,39 € 2.075,12 € 

24 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 12ΜΜ 

ΜΕ ΛΑΜΑ 45ΜΜ 

Τεμάχιο 8 15 23 385,00 € 8.855,00 € 
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25 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 12 MM 

ΜΕ ΛΑΜΑ 60ΜΜ 

Τεμάχιο 3 5 8 259,39 € 2.075,12 € 

26 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 12ΜΜ 

ΜΕ ΛΑΜΑ 60ΜΜ 

Τεμάχιο 6 15 21 385,00 € 8.085,00 € 

27 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟ ΙΣΤΟ 21 MM 

Τεμάχιο 3 3 6 430,00 € 2.580,00 € 

28 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟ ΙΣΤΟ 25 MM 

Τεμάχιο 10 3 13 430,00 € 5.590,00 € 

29 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 28 MM 

Τεμάχιο 10 3 13 455,00 € 5.915,00 € 

30 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 31 MM 

Τεμάχιο 15 3 18 455,00 € 8.190,00 € 

31 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 33 MM 

Τεμάχιο 15 3 18 440,00 € 7.920,00 € 

32 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ 

ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - 

ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 45 

MM 

Τεμάχιο 5 0 5 190,00 € 950,00 € 

33 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ 

ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - 

ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 65 

MM 

Τεμάχιο 20 0 20 190,00 € 3.800,00 € 

34 

ΛΑΒΙΔΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Τεμάχιο 14 13 27 678,00 € 18.306,00 € 

35 

ΛΑΒΙΔΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Τεμάχιο 15 5 20 765,00 € 15.300,00 € 
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36 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 36CM 
Τεμάχιο 14 3 17 510,00 € 8.670,00 € 

37 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 23CM 
Τεμάχιο 6 3 9 510,00 € 4.590,00 € 

38 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 9CM 
Τεμάχιο 10 15 25 510,00 € 12.750,00 € 

39 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΜΕ 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Τεμάχιο 30 7 37 143,76 € 5.319,12 € 

40 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΜΕ 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

Τεμάχιο 5 7 12 143,80 € 1.725,60 € 

41 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) 

Τεμάχιο 1200 500 1700 2,95 € 5.015,00 € 

42 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) 

Τεμάχιο 20 0 20 2,95 € 59,00 € 

43 

ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

Τεμάχιο 420 200 620 1,50 € 930,00 € 

44 ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ Τεμάχιο 400   400 8,20 € 3.280,00 € 

 

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. 

Κατά την αξιολόγηση για τα είδη που υπάρχει συνδυασμός εργαλείου και ανταλλακτικής κεφαλής – 

κασέτας, θα ληφθεί υπ’ όψιν η συνολική τιµή εργαλείου (1) και ανταλλακτικής κασέτας (1). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, 

ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 45 MM 

ΕΡΓΑΛΕΙO ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO, ΓΙΑ 

ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΛΑΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΤO ΕΡΓΑΛΕΙO ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ. ΝΑ 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΥΣ 

ΣΕ ΠΑΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.  ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕTAI ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45MM  

2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, 

ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 45ΜΜ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙO ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ 

ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 45MM  

3 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜO ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜO ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM. 

5 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜO ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

6 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜO ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ 

ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM. 

7 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 

90 MM 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜO ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ, ΜΕ 

ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

ΚΑΣΕΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

8 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 

90 MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜO ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝO ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ 

ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM. 
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9 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 55 MM 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 55MM ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ. MΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 61MM - 

ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 58MM.ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. 

10 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 55 MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠ (ΥΨΟΣ 4.4MM) ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 55MM. 

11 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 75 MM 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 75MM ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΛΙΠ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΣΕΤΑ. MΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 61MM - 

ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 58MM. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. 

12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 75 

MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΛΑΜΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠ (ΥΨΟΣ 4.4MM) ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 75MM. 

13 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 60 MM 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 60 MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΤΗ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

15 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 80 MM 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 80 MM  

16 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 80 

MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΤΗ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 

ΜΗΚΟΥΣ 80 MM 

17 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 100 MM 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 100 MM 

18 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 100 

MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΤΗ ΜΕ ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 

ΜΗΚΟΥΣ 100 MM 
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19 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ 40MM 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΜΕ 

ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 40MM ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ 30MM, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΣΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ 

ΣΚΑΝΔΑΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. 

ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ (ΑΝΟΙΧΤΟ CLIP 4.7MM - ΚΛΕΙΣΤΟ 2.0MM) 

20 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗ ΚΥΡΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, 

40MM 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 40MM 

21 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 12 MM 

ΜΕ ΛΑΜΑ 30ΜΜ 

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12MM, ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 30 MM 

22 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 12ΜΜ 

ΜΕ ΛΑΜΑ 30ΜΜ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12ΜΜ, ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΥΡΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 

ΛΑΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 30 MM 

23 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 12 MM 

ΜΕ ΛΑΜΑ 45ΜΜ 

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12MM, ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 45 MM 

24 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 12ΜΜ 

ΜΕ ΛΑΜΑ 45ΜΜ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12ΜΜ, ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΥΡΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 

ΛΑΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 45 MM 

25 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 12 MM 

ΜΕ ΛΑΜΑ 60ΜΜ 

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12MM, ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ, ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 60 MM 

26 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 12ΜΜ 

ΜΕ ΛΑΜΑ 60ΜΜ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 12ΜΜ, ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΥΡΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 

ΛΑΜΑ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 60 MM 

27 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟ ΙΣΤΟ 21 MM 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ,ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 18CM, ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΚΛΙΠ 5,5MM ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 1-2,5MM 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 21ΜΜ 

28 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟ ΙΣΤΟ 25 MM 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ,ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 18CM, ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΚΛΙΠ 5,5MM ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 1-2,5MM 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25 





Σελίδα 41 από 56 
 

29 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 28 MM 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 28MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 

22CM ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΚΜΟΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΙΠ 4,8MM. 

30 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 31 MM 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 31MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 

22CM ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΚΜΟΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΙΠ 4,8MM. 

31 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 33 MM 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ,ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 18CM, ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΚΛΙΠ 5,5MM ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΔΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΚΛΙΠΣ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 1-2,5MM 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 33ΜΜ 

32 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ 

ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - 

ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 45 

MM 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ  

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Β, ΜΗΚΟΥΣ 4,5 ΕΚ.,18 ΚΛΙΠΣ 

33 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ 

ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - 

ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 65 

MM 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Β, ΜΗΚΟΥΣ 6,5 ΕΚ.,ΜΕ 28 ΚΛΙΠΣ 

34 

ΛΑΒΙΔΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΥ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΙ 7MM, Μ.Χ ,ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ, ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΣΕ 2 – 4 SEC. 

ΜΗΚΟΥΣ 18,8 ΕΚ. ΜΗΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) 16,5 ΧΙΛ. , ΠΛΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ) 1-4ΧΙΛ.,ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 14,7 ΧΙΛ. (ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

35 

ΛΑΒΙΔΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΥ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΙ 7MM, Μ.Χ ,ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΣΕ 2 – 4 SEC. ΜΗΚΟΥΣ 18 ΕΚ. ΜΗΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 

(ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) 36 ΧΙΛ. , ΠΛΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ) 3,3-

4,7ΧΙΛ.,ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 34 ΧΙΛ. (ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

36 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 36CM 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 36CM ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 5MM, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ HAND ACTIVATION) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ. ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΛΕΤΑΙ 

ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 55,5KHZ ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 





Σελίδα 42 από 56 
 

37 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 23CM 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 23CM ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 5MM, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ HAND ACTIVATION) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ. ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΛΕΤΑΙ 

ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 55,5KHZ ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

38 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ 

ΥΠΕΡΗΧΩΝ 9CM 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 9CM ΜΕ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΩΣ 5MM, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ HAND ACTIVATION) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ. ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΛΛΕΤΑΙ 

ΜΕ ΕΠΙΜΗΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 55,5KHZ ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΜΕ ΣΤΕΙΛΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

39 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΜΕ 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ, ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

40 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΜΕ 20 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 

41 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 35 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

42 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 35 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) 

43 

ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ (ΚΛΙΠ) ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΥΚΟΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ CLIPS ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΈΡΜΑ 

44 ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Α/Α* ΑΠΑΙΤΗΣΗ** ΑΠΑΝΤΗΣΗ*** 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**** 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ***** 

       

     

     

     

     

     

     

 
*Αύξων αριθμός είδους. 

** Αντιγραφή της ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής. 

*** Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή καλύπτει την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή, σημειώνεται η 

ένδειξη ΝΑΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν καλύπτει την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή, 

σημειώνεται η ένδειξη ΟΧΙ. 

**** Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου είδους. 

***** Παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, αναλυτική περιγραφή κ.λπ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Οικονομικός 

Φορέας 

Κωδικός  

Υλικού 
Περιγραφή 

Ετήσια 

Ποσότητα 

Γ.Ν. 

Ημαθίας 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή ανά 

Μονάδα 

Μέτρησης 

σε Ευρώ 

Τρέχουσα Τιμή 

Παρατηρητηρίου 

Τιμών της ΕΠΥ 

Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

Προσφερόμενων 

Ειδών 

Ref 
Κωδικός 

ΕΚΑΠΤΥ 

 
1 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, 

ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 45 

MM 

3 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 
2 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, 

ΛΕΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

45ΜΜ 

6 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 
3 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 
4 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 60 MM 

11 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 
5 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 
6 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ / ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 90 MM 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 
7 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 

90 MM 

7 ΤΕΜΑΧΙΟ 
     

 8 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ ΜΗΚΟΥΣ 

90 MM 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 9 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 55 MM ΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
33 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 10 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 55 MM 

75 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 11 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 75 MM ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 
51 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 12 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

75 MM 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 13 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 60 MM ΓΙΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ 
22 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 60 MM 

50 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 15 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 80 MM ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ 

ΙΣΤΟΥΣ 
27 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 16 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

80 MM 

74 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 17 
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 100 MM ΓΙΑ 

ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 
29 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 18 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ 

100 MM 

56 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 19 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

40MM 

15 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 20 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 

ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, 40MM 

15 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 21 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 

12 MM ΜΕ ΛΑΜΑ 30ΜΜ 
3 ΤΕΜΑΧΙΟ      
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 22 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

12ΜΜ ΜΕ ΛΑΜΑ 30ΜΜ 

9 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 23 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 

12 MM ΜΕ ΛΑΜΑ 45ΜΜ 
8 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 24 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

12ΜΜ ΜΕ ΛΑΜΑ 45ΜΜ 

23 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 25 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 

12 MM ΜΕ ΛΑΜΑ 60ΜΜ 
8 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 26 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ 

12ΜΜ ΜΕ ΛΑΜΑ 60ΜΜ 

21 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 27 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ ΙΣΤΟ 

21 MM 

6 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 28 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟ ΙΣΤΟ 

25 MM 

13 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 29 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 

28 MM 

13 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 30 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 

31 MM 

18 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 31 

ΚΥΡΤΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥ ΙΣΤΟ 

33 MM 

18 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 32 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 

45 MM 

5 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 33 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ 

ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ - ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 

65 MM 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 34 

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   

27 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 35 

ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   

20 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 36 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

36CM 
17 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 37 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

23CM 
9 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 38 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

9CM 
25 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 39 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ 20 

ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

37 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 40 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ 20 

ΑΓΚΤΗΡΕΣ (ΚΛΙΠ) ΤΙΤΑΝΙΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

12 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 41 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ 

(ΚΛΙΠ) 

1700 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 42 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΑΓΚΤΗΡΩΝ (ΚΛΙΠ) 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 43 
ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΑΓΚΤΗΡΩΝ (ΚΛΙΠ) 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
620 ΤΕΜΑΧΙΟ      

 44 ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ 400 ΤΕΜΑΧΙΟ      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. - FAX) …………………………………..    Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… υπέρ της εταιρείας …………….……………………….… με 

Α.Φ.Μ……………………. και  Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή 

της στο διενεργούμενο διαγωνισμό τ………………………………………………………  για την προμήθεια  

………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Διακ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

          





Σελίδα 47 από 56 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                 Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                           ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς  

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΟΙΑ 

ΤΚ 59100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….με  

Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση 

……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

…………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

 





Σελίδα 48 από 56 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 

 

Στη Βέροια σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το ……………….,   που   εδρεύει   

στ  ………………………….………………………………, νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και 

αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. 

…………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   Εταιρεία, με την επωνυμία 

………………………………………………………….. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

Β)  την με αριθ. …………. Διακήρυξη 

Γ)  την από ……………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου 

Δ) την με αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ . της Αναθέτουσας Αρχής 

σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα 

αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Συρραπτικών Εργαλείων» 

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του 

Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την ……………..………..… έως την 

………………………………   Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης μέχρι τρεις (3) μήνες από την 

λήξη της, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες.  Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων 

υποχρεούται να μεριμνήσει  για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης.  

 Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος 

προσφέρων, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 

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

της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προμηθευτή. Η παράδοση 

των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία 

θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις 
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αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από η 

Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή.  

2.3.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 

(άρθρο 207 του Ν. 4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει 

παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του 

Ν. 4412/2016). 

2.4.  Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, 

συντασσομένου της τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να 

παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της 

καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016, 

τα προβλεπόμενα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά 

του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής. 

2.5.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης 

τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1.  Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή 

δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3.2.  Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας 

Αρχής 

3.2.2. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.4.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 

του Ν. 4412/2016. 

3.5. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209  του Ν. 4412/2016.  

3.6.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως 

μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
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βάρος του προμηθευτή,  τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία 

που ορίζει το άρθρο αυτό. 

3.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από τη μη εκτέλεση ή 

την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

3.8 Ο ανάδοχος  καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές 

συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

3.9.   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 

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

αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  

τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με 

χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της 

σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα. 

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των 

ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

5.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών  και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει 

περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις 

αριθμ. πρωτ. ……………..…………………………………………………………………………. αναλήψεις 
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υποχρέωσης και δεσμεύσεις πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 

τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομι-

κών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

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

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

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

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

5.5. 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 κτλ.). 

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

υποχρεώσεων.  

5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η 

Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 (Φ.Ε.Κ. 

107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» παρ. Ζ υποπαρ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

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

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων  διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 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 κτλ.). 

5.9. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

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

άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 

36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007, 

ii. ποσοστό 0,06%,  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), 

iii. 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 ( Φ.Ε.Κ. 969/τ.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, 

iv.  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. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών της υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις εξής ειδικές 

υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού 

β) να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα 

υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, 

σκόνη, υπερβολική ζέστη κτλ.). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση 

του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί 

έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται 

ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

7.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του 

δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων.  

7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και 

αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους 

αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του 

Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

9.1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά 

(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ 
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και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει 

σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή 

του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής δεν 

εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν 

ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται 

να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

9.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ 

αυτήν και δε θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Βέροιας. 

9.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 11/2018  

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την 

άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη 

σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η 

Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2) αντίγραφα  και ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών σε ποσότητες και τιμές όπως αυτές φαίνονται στην 

προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

                     Για την Αναθέτουσα Αρχή                Για τον Προμηθευτή 

 

 

 

                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ                (Υπογραφή)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Πρόκειται  για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων  συμβάσεων  που  υπερβαίνουν  το  κατώτατο  όριο  της  ΕΕ.  Η  

υπεύθυνη  δήλωση  επιτρέπει  στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να 

αποδείξουν ότι:  

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

 πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που  ζητούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους  συμμετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα  πρωτότυπα  αποδεικτικά  στοιχεία  στα  

αντίστοιχα  μητρώα,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  έχει  άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, 

με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79  του Ν.4412/2016, οι  οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά ή  άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 

να λαμβάνει τα  πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους  συμμετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική 

έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται  στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  προς  διευκόλυνση  των  αναθετουσών  αρχών/αναθετόντων  φορέων  

καθώς  και  των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές  Ερωτήσεις (Frequently 

Asked  Questions  -  FAQ), όσον  αφορά  το  ηλεκτρονικό  Ενιαίο  Ευρωπαϊκό  Έγγραφο  Συμβάσεων  

(eΕΕΕΣ),  εστιάζοντας  σε  θέματα βασικών αρχών του  ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που 

προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ. 

3.  Ποιά  είναι  η  διαδικασία  δημιουργίας  και  υποβολής  του  ΕΕΕΣ  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  

για  χρήση  σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Ειδικότερα  για  τους  διαγωνισμούς  με  αξία  άνω  των  ορίων  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  

του  ΕΕΕΣ,  οι οποίοι  και  διεξάγονται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  προτείνεται  οι  αναθέτουσες  

αρχές/αναθέτοντες  φορείς  να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής : 

I.  Οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς  συντάσσουν  με  χρήση  της  υπηρεσίας  eΕΕΕΣ,  

ήτοι  της διαδικτυακής  πλατφόρμας  που  διαθέτει  η  ΕΕ,  εκείνο  το  πρότυπο  eΕΕΕΣ  που  επιθυμούν  
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για  τον  εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

Σημειώνονται τα εξής: 

έγοντας το κουμπί «Εξαγωγή». 

«Εκτύπωση».  Η εκτύπωση  θα  πρέπει  να  ανακατευθυνθεί  σε  εικονικό  εκτυπωτή  PDF  (virtual  PDF  

printer),  ήτοι  λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο 

αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε 

φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 

φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. 

CutePDF. 

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας 

σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 

έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και  

ν  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  

προκειμένου  να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

4.   Πώς  υποβάλλεται  το  ΕΕΕΣ  από  τους  οικονομικούς  φορείς  στο  πλαίσιο  διαγωνισμών  που  

διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη 

(ήτοι είτε στο κείμενο αυτής  είτε  στο  ξεχωριστό  αρχείο  PDF  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  

της)  σε  μορφή  pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και 

την διακήρυξη. 

4.1  Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς  

προτείνεται  να χρησιμοποιήσουν  το  αναρτημένο  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  επικουρικό  αρχείο  

XML,  προκειμένου  να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση 

τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής: 

«Εκτύπωση».  Η εκτύπωση  θα  πρέπει  να  ανακατευθυνθεί  σε  εικονικό  εκτυπωτή  PDF  (virtual  PDF  

printer),  ήτοι  λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο 

αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε 

φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 

φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. 

CutePDF. 

4.2  Σε  κάθε  περίπτωση  και  ανεξαρτήτως  της  ύπαρξης  επικουρικού  αρχείου  xml  στον  χώρο  

του  δ/σμου,  οι οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην  ηλεκτρονική  

υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη  τους  όλα  τα  δεδομένα  που  αφορούν  τον  

εκάστοτε  διαγωνισμό  και  αναφέρονται  στην  διακήρυξη,  να συμπληρώνουν τις σχετικές 

απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το 

υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό. 

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  





 

 

Σελίδα 56 από 56 

-  Μέρος  I.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  προμήθειας  και  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  

αναθέτοντα  

φορέα. 

- Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.  

- Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:  

-  Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του 

άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για 

τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς  εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  

αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  τα  εν  λόγω  κριτήρια αποκλεισμού).  

-  Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση 

τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης 

υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 

της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς  εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  

αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  αυτούς  τους  λόγους αποκλεισμού.  Να  σημειωθεί  ότι  η  εθνική  

νομοθεσία  ορισμένων  κρατών  μελών  μπορεί  να  καθιστά  τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης 

και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).  

-Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό  

παράπτωμα (βλέπε  άρθρο  57  παράγραφος  4  της  οδηγίας  2014/24/ΕΕ)  (περιπτώσεις  στις  

οποίες  μπορεί  να  αποκλείονται οικονομικοί  φορείς·  τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  καταστήσουν  

υποχρεωτική  για  τις  αναθέτουσες  αρχές  την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα 

με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι 

αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους 

αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).  

-  Δ:  Άλλοι  λόγοι  αποκλεισμού  που  ενδέχεται  να  προβλέπονται  από  την  εθνική  νομοθεσία  του  

κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.  

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:  

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

- Α: Καταλληλότητα.  

- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  

- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  

- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων  

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.    
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