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                                                                                            ΑΓΑ:ΦΗΥ1469073-2Γ0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                        Χίοσ  7-2-2017 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ      Αρ. πρωτ.: 1870 
 2θ Τ. ΠΕ.ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»      

                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Σμιμα: Οικονομικό 
Γραφείο : Προμθκειϊν                                  
Πλθροφορίεσ: Μαρία Βαλανιδά 
Σθλ.: 2271350258 
Φαξ: 2271044303 
Σαχ. Διεφκυνςθ: Ζλενασ Βενιηζλου 2 
Σ.Κ. 82132, ΧΙΟ 
Email: promithion@xioshosp.gr 
Διεφκυνςθ Διαδικτφου Τπθρεςίασ: www.xioshosp.gr 
ΑΦΜ: 999094381  Δ.Ο.Τ. XIOY 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   Αρικμ.  

ΑΝΟΙΚΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Για τθν προμικεια «ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ» CPV 33141641-5  για τισ ανάγκεσ του 

νοςοκομείου, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 11.249,68 € 

ςυμπ/νου ΦΠΑ. 

  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου   ζχοντασ υπόψθ: 

1.Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1 Σου Ν. 3329/2005 «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), ωσ ιςχφουν ςήμερα. 

1.2 Σου Ν. 3580/2007 «Προμήθειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και 

Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και αυτήσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) ωσ ιςχφουν ςήμερα. 

1.3 Σου Ν.2955/2001 «Προμήθειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των ΠΕ..Τ. και 

αυτήσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), ωσ ιςχφουν ςήμερα. 

1.4 Σου Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δημοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 

204/19-7-1974) 

1.5 Σου Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

Δαπανϊν του Κράτουσ και αυτήσ διατάξεισ». 

mailto:promithion@xioshosp.gr
http://www.xioshosp.gr/
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1.6 Σου Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοςίων υμβάςεων Ζργων, Προμηθειϊν 

και Τπηρεςιϊν 

1.7 Σου Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτημα υγείασ και 

άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει ςήμερα. 

1.8 Σου ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 194/τεφχοσ Α’) και του 

Ν.4152/13 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογήσ των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13. 

1.9 Σου Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3—14) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργήςεισ, 

υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημόςιου Σομζα – Σροποποιήςεισ 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ», άρθρο 3  

1.10 Σου Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμϊν (περί 

νομιμοποίηςησ δαπανϊν)    

1.11 Σου Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικοφ Δικτφου Τγείασ (Π.Ε.Δ.Τ.)…..» 

 

 

2. Σισ Αποφάςεισ: 

2.1 Σην με αριθ. 5804/24-11-14 Απόφαςη των Τπουργϊν Οικονομικϊν –Τγείασ (ΦΕΚ 3261/Β/4-

12-2014) με θζμα : «Ζγκριςη Προγράμματοσ Προμηθειϊν, Τπηρεςιϊν και Φαρμάκων των 

Μονάδων Τγείασ και Εποπτευομζνων Φορζων, ζτουσ 2014, με χρηματοδότηςη από τον 

τακτικό προχπολογιςμό, το πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων, τισ λοιπζσ πηγζσ». 

2.2 Σην με αριθμ.6484/30-12-2014 Απόφαςη του Τπουργοφ Τγείασ  (ΦΕΚ 3693/31-12-2014) με 

θζμα: «Οριςμόσ Φορζων διενζργειασ για την υλοποίηςη του Προγράμματοσ Προμηθειϊν, 

Τπηρεςιϊν και Φαρμάκων  Τγείασ (ΠΠΤΦΤ) ζτουσ 2014, πιςτϊςεισ 2015, εξουςιοδότηςη για 

την ςυγκρότηςη ςυλλογικϊν οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνιςμϊν……..».  

2.3 Σην με αριθ. 16421/4-5-2015 ζγγραφο τησ 2Ησ ΤΠΕ με θζμα «Καθοριςμόσ Φορζα 

Τλοποίηςησ διαγωνιςμϊν για διενζργεια διαγωνιςμϊν για την προμήθεια υλικϊν υπηρεςιϊν 

και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται ςτο εγκεκριμμζνο ΠΠΤΤ, ζτουσ 2014»  

2.4. Σην με αρ.13/30-7-2015  αποφ. Δ.. για ζγκριςη διενζργειασ διαγωνιςμϊν του ΠΠΤΤ 2014 

2.5. Σην 258/17-5-2016 απόφαςη Διοικητή για ςυγκρότηςη επιτροπήσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. 

2.6 Σην με αρ.  2/18-1-2017 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου του Γ.Ν. Χίου για την 

ζγκριςη των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

2.7Σα  ππ΄ αξ.4747/20-9-2016 θαη 4963/5-10-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ. 

2.8 την  με αριθμ. 73/30-1-2017 Απόφαςη Ανάληψησ Δζςμευςησ και ΑΔΑ: 6ΣΡ8469073-ΨΟΕ 
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6. CPV 33141641-5 
7. ΚΑΕ 1311 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   ΕΙ 

Ανοικτό υνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτήριο 

κατακφρωςησ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

για την προμήθεια Κακετιρων Παροχζτευςθσ  CPV 33141641-5 αυτήσ αναλυτικά 

περιγράφονται ςτο Παράρτημα Α αυτήσ παροφςησ, ςφμφωνα με αυτήσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ωσ Παράρτημα Σϋ αυτήσ παροφςησ). 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γενικό Νοςοκομείο 

Χίου 

(Γραφείο 

Πρωτοκόλλου) 

24/02/2017, 

θμζρα 

Παραςκευι και 

ϊρα ζωσ 

14:00μ.μ. 

Γενικό Νοςοκομείο Χίου 

(Γραφείο Προμηθειϊν) 

28/02/2017, θμζρα 

Tρίτθ  

 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

 

Προςφορζσ που  κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι 

εκπρόκεςμεσ και  κα επιςτραφοφν  

Η αποςφράγιςη των προςφορϊν γίνεται Δημόςια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία ζχει οριςτεί 

για το ςκοπό αυτό. 

 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο  

ηελ παξαπάλσ εκέξνκελία θαη ψξα. 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δύν έληππα (ηερληθή-νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά) ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζαθή. 

O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο 

ελδείμεηο: 
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- Η ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό. 

- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

- Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη: 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα  (Πξσηφηππν θαη 

αληίγξαθν).  

 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν 

έληππα  (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απόξξηςεο. Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη αλά 

ηεκάρην ζχκθσλα κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ εηδψλ ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο. 

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη 

αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 

άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14). ε πεξίπησζε 

πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηφηε 

νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε 

ηηκή ηεο δηαθήξπμεο. Eπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ 

ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ. Αλ δελ ππάξρεη 

αληηζηνηρία: 

 ζα πξέπεη λα δειψλεηαη κε ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν.1599/1986) θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά  ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο 

πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, (κε νπνηνλδήπνηε θνξέα)  

 

Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο ή γηα 

νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε.  

Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Η πξνζθνξά  λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ). 

 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην 

πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο 

πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, 

ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο 

θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο 
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ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 

κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, 

εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, 

κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 

έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη 

κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

H επηηξνπή  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/2016. Η 

ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα  θαιχςεη ην 

εγθξηζέλ πνζφ ηεο δηαθήξπμεο. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο .Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζε 

επξψ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Π.Γ.113/2010 θαη ζην Ν. 4152/2013 , κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο. 

Η θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ζην 

Κ.Η.Μ.Γ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Υίνπ (www.xioshosp.gr)  

2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο, 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
ΑΔΑ: ΨΗΧ1469073-2Γ0
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

3. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ (ηει: 2271350258 , email: 

promithion@xioshosp.gr) 

4. Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ 

«Νφκνη – Γηαηάμεηο». 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV  ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ (33141641-5) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο   11.249,68 κε ΦΠΑ 

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 73/30-1-2017 

 

Σόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, 

Γξαθείν Πξσηνθόιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε 

απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 24/2/2017, εκέξα Παξαζθεπή & ώξα 14:00κκ. 

 

 

 

               Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ 

                                         

 

 

                                         α.α ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ ΔΛΔΝΗ 

                                                         

 

 

                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α’ 

               ΟΡΟΙ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

mailto:promithion@xioshosp.gr
ΑΔΑ: ΨΗΧ1469073-2Γ0
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Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 

 28-2-2017, εκέξα Σξίηε  & ώξα 10.00π.κ . 

Σόπνο Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα 

 ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr  

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
   9/2/2017 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο 

 
 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 

Γ΄. 

 Η εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). 

2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

3. Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα 

αληηπξνζψπσλ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ (ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία 

θ.η.ι..) 

2. Απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο (θσδηθφο εηαηξίαο) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Η 

ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄, ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν επί πνηλή απόξξηςεο.  

http://www.xioshosp.gr/
ΑΔΑ: ΨΗΧ1469073-2Γ0
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ΓΛΩΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΙΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), νπφηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ 

ηερλννηθνλνκηθήο.   

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ππνβάιιεη 

πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα πξαθηηθά 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη επαξθψο 

αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή κε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη  ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο μερσξηζηά σο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄. Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν απφ 

ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

 Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΔΝΣΑΔΙ ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

ΑΔΑ: ΨΗΧ1469073-2Γ0
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1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ 

Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνχ  πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  πνζνχ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 

 

ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν 

Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί 

σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ 

ππφςε ηα παξαθάησ: 

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

 Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο  ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ 

ΑΔΑ: ΨΗΧ1469073-2Γ0
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ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά 

ηηκή. 

 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα αλαθνηλσζεί 

εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν, δεηψληαο λα απνζηείιεη 

ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο έθδνζεο ηειεπηαίνπ 

δηκήλνπ εηο δηπινχλ θαη ηα νπνία ειέγρεη ε επηηξνπή 

πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ζην Γ.. γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  

κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν 

αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή 

ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 106 παξ. 1-5. 

ηνπ λ.4412/2016. 

ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ 

ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΠΑΡΑΓΟΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παξαιαβή – παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ αξκφδηα 

επηηξνπή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
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Ννζνθνκείνπ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε ηελ 

ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

 

 
 

                                ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ <<ΚΤΛΙΣΕΙΟ>> 

                    ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ «ΚΑΘΕΣΗΡΩΝ ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ» 

                                             ΠΠΤΤ2014-Π/Τ 11.249,68€ 

  

               ΤΚΕΤΕ ΠΑΡΟΥΕΤΣΕΗ 
      1. ςζκεςέρ παποσέηεςζηρ ηπαύμαηορ, εξιδπώμαηορ και άλλων βιολογικών 
ςγπών μεηά από επέμβαζη κλειζηού ηύπος.  
              εη πιήξεο έηνηκν πξνο ρξήζε πνπ λα πεξηέρεη: κε ή ρσξίο ηξνθάξ, 
αθηηλνζθηεξό θαζεηήξα, ζσιήλα, πεγή αλαξξόθεζεο θαη αζθό ζπιινγήο. 
              Σν ηξνθάξ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα. 
              Η αληιία αλαξξόθεζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αηνμηθό, αππξεηνγόλν 
PVC, ηύπνπ θπζαξκόληθαο κε ειαηήξην ζην εζσηεξηθό γηα ζπλερή θαη ζηαζεξή 
παξνρέηεπζε. 
              Ο θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο λα είλαη από αηνμηθό, αππξεηνγόλν PVC, εηδηθό 
γηα ηαηξηθή ρξήζε, αλζεθηηθό, εύθακπην κε ιεία επηθάλεηα πνπ λα θέξεη αθηηλνζθηεξή 
γξακκή θαη εκθαλή έλδεημε δηαβάζκηζεο, δηακέηξνπ 10 - 14 – 18fr. 
              Ο ζσιήλαο λα είλαη κόληκα ζηεξεσκέλνο ζηελ αληιία θαη λα ππάξρεη 
ζπλδεηηθό γηα ζηαζεξή θαη ζηεγαλή ζύλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα παξνρέηεπζεο. 
              Ο αζθόο ζπιινγήο λα είλαη δηπιά ζπγθνιιεκέλνο γηα αζθάιεηα, δηαθαλήο, 
από PVC, βαζκνινγεκέλνο θαη εθνδηαζκέλνο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, θίιηξν αέξα 
θαη θαπάθη ζθξάγηζεο, ρσξεηηθόηεηαο 100 – 400cc. 
              Η ζύλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ αζθό λα γίλεηαη κε αζθαιή θαη ζηεγαλό ηξόπν.  

  Κάζε ζεη λα θέξεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζε δηάθνξα 
κεγέζε θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
      2. Καθεηήπαρ ζιλικόνηρ πολςαςλικόρ ηεηπακάναλορ ζε κςκλικό και επίπεδο 
ζσήμα.  
              Σεηξαθάλαινο πνιπαπιηθόο θαζεηήξαο ζηιηθόλεο κε ζπλνδεπηηθή παξνρέηεπζε 
αίκαηνο, εμηδξώκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 
              Σόζν ν θπθιηθόο, όζν θαη ν επίπεδνο λα θέξνπλ ηέζζεξα αλεμάξηεηα θαλάιηα 
ξνήο ησλ πγξώλ, λα θέξνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή θαη εκθαλή έλδεημε δηαβάζκηζεο, λα 
είλαη από αηνμηθή, αππξεηνγόλν ζηιηθόλε 100%, αλζεθηηθή, εύθακπηε θαη λα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πςειή ξνή παξνρέηεπζεο, λα κελ ζξνκβώλνπλ θαη λα είλαη ηδαληθνί 
γηα κεγάιε πνηθηιία ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ. 
              Να θέξεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζε κεγέζε  10fr,15fr,19fr 
,21fr θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. 
      3. ςζκεςέρ παποσέηεςζηρ ηπαύμαηορ.  
              Να είλαη από ζηιηθόλε θαη λα έρνπλ ζπκπαγέο θεληξηθό ππξήλα γηα κεγαιύηεξε 
αληνρή θαη γηα λα κελ ηζαθίδνπλ. 
              Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εληαίν πιηθό ρσξίο ζύλδεζκν. 
              Να έρνπλ ηέζζεξα αλεμάξηεηα θαλάιηα ξνήο ζε παξάιιειε δηάηαμε (όρη 
ζπλδπαζκόο θαλαιηώλ κε απινύο), ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα λα θξάμνπλ. 
              Να είλαη δηαθαλήο & αθηηλνζθηεξέο κε εηδηθή γξακκή ζήκαλζεο ζε όιν ην 
κήθνο ηεο παξνρέηεπζεο, ζηξνγγπιέο ή επίπεδεο ζε δηάθνξα κεγέζε 
(10fr,15fr,19fr,21fr), κε ή ρσξίο ηξνθάξ. 
              Οη ζσιήλεο λα ζπλδένληαη κε: 
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 Δεμακελέο πξν-εγθαηαζηεκέλεο πίεζεο, ρσξεηηθόηεηαο 100ml,150ml,300ml,450ml, 
πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ αληίζηξνθε ξνή ησλ πγξώλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αζεςία θαη 
λα κπνξνύλ λα επαλεξγνπνηνύληαη 
 Δεμακελέο 100ml, πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ αληίζηξνθε ξνή ησλ πγξώλ γηα λα 
δηαζθαιίδεηαη ε αζεςία θαη λα κπνξνύλ λα επαλεξγνπνηνύληαη. 
      4. Μονάδα θωπακικήρ παποσέηεςζηρ 3 θαλάμων.  
          Εληαία δηαθαλήο κνλάδα ζσξαθηθήο παξνρέηεπζεο 3 ζαιάκσλ, ζσιήλαο 
αζζελνύο ρσξίο Latex, δείθηεο ζηάζκεο πγξνύ πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ παξνρεηεπκέλν 
όγθν, πιαηύ πεξηζηξεθόκελν ζηαλη θαη ιαβέο, εύθνια αλαγλώζηκεο ελδείμεηο, 
δηαβαζκίζεηο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο, απηόκαηε βαιβίδα εθηόλσζεο ζεηηθήο πίεζεο, 
θηιηξάξηζκα ηνπ εμαεξηζκνύ ηεο αξλεηηθήο πίεζεο, ρξσκαηηζηή έλδεημε λεξνύ, νδεγίεο 
ρξήζεσο ηππσκέλεο επί ηεο κνλάδνο, απνζηεηξσκέλε. 
 

5. Μονάδα θωπακικήρ παποσέηεςζηρ  2 θαλάμων 

ζσξαθηθή παξνρέηεπζε δύν (2) ζαιάκσλ.  Ο ζάιακνο ζπιινγήο πγξώλ λα είλαη 
ρσξεηηθόηεηαο 3.000 ml θαη είλαη ρσξηζκέλνο ζε 2 δηαβαζκηζκέλα ηκήκαηα.  Σν 
ζύζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ  δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε δηθή ηνπ απηόλνκε κνλάδα 
θελνύ γηα κεηαθνξά, πεξηπαηεηηθνύο αζζελείο ή πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα αλαξξόθεζεο ζηνλ ζάιακν .Επηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
ιήςεο αίκαηνο γηα δηελέξγεηα εμεηάζεσλ από ηνλ ζάιακν ζπιινγήο θαη όρη από ηνλ 
ζσιήλα ζύλδεζεο κε ηνλ αζζελή. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη κηθξό κέγεζνο γηα 
εύθνιε κεηαθνξά από ηνπο αζζελείο θαη λα έρεη ζρήκα πνπ ζα θάλεη ηελ ζπζθεπή 
ζηαζεξή ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθήο βάζεο.  Σέινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη βαιβίδα 
αζθαιείαο πνπ λα απνηξέπεη ηελ κεηαθνξά πγξώλ από ηελ ζηήιε ησλ ελδνζσξαθηθώλ 
πηέζεσλ ζην ζάιακν ζπιινγήο πγξώλ δηαηεξώληαο έηζη ην ζύζηεκα πάληα θιεηζηό θαη 
επίζεο λα δηαζέηεη βαιβίδα εθηόλσζεο ηεο αξλεηηθήο πίεζεο 
 

 
6. ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ ΜΕ TROCAR ΚΑΙ ΥΩΡΙ 
TROCAR 

Καθεηήπερ παποσέηεςζηρ θώπακορ με trocar νεογνών .Να είλαη από 
PVC ,αθηηλνζθηεξνί, βαζκνλνκεκέλνη θάζε 2 cm.Nα θέξνπλ trocar αηρκεξό, 
αηξαπκαηηθό. Να πξνζθεξζνύλ ζε  κεγέζε :8 θαη 10 Fr κήθνπο 8cm. Να είλαη 
LATEX free, κ.ρ απνζηεηξσκέλνη. 

Καθεηήπερ παποσέηεςζηρ θώπακορ με trocar παίδων .Να είλαη από 
PVC,αθηηλνζθηεξνί, βαζκνλνκεκέλνη θάζε 2 cm.Nα θέξνπλ trocar αηρκεξό, 
αηξαπκαηηθό θαη δαθηύιην ζύλδεζεο - ζηεξέσζεο θαη λα έρνπλ δύν πιατλέο 
νπέο. Να πξνζθεξζνύλ ζε κεγέζε 12,14, 18 Fr κήθνπο 15cm, 12θαη 16 Fr 
κήθνπο 25cm. Να είλαη LATEX free, κ.ρ. απνζηεηξσκέλνη. 

Καθεηήπερ παποσέηεςζηρ θώπακορ με trocar ενηλίκων .Να είλαη από 
PVC,αθηηλνζθηεξνί, βαζκνλνκεκέλνη θάζε 2 cm. Nα θέξνπλ trocar αηρκεξό, 
αηξαπκαηηθό θαη δαθηύιην ζύλδεζεο- ζηεξέσζεο θαη λα έρνπλ δύν πιατλέο νπέο. 
Να πξνζθεξζνύλ ζε 14,18,20,24,28 θαη 30 Fr κήθνπο 28cm. Καη  20,24,28 θαη 
32Fr κήθνπο 40cm. Να είλαη LATEX free, κ.ρ απνζηεηξσκέλνη. 

Καθεηήπερ παποσέηεςζηρ θώπακορ PVC σωπίρ trocar. Να είλαη  
αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, βαζκνκεκέλνη αλά 2εθ. από 2 έσο 24εθ. Να έρνπλ 
6 πιάγηεο νπέο. Να πξνζθεξζνύλ ζε κεγέζε 16,20,24,28,32Fr κήθνπο 50cm.  
Να είλαη LATEX free,  κ.ρ. απνζηεηξσκέλνη. 
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Καθεηήπερ παποσέηεςζηρ θώπακορ ζιλικόνηρ σωπίρ trocar  .Nα είλαη 
δηαθαλείο ,αθηηλνζθηεξνί,  επζείο κε ζηξνγγπιεκέλν αηξαπκαηηθό άθξν. Να 
πξνζθεξζνύλ ζε κεγέζε 18,21,24,27,30,33 θαη 36Fr κήθνπο 50cm. Να είλαη 
LATEX free, κ.ρ απνζηεηξσκέλνη. 
 

 
      7.ύζηεκα κε βειόλα νδεγό γηα ζύγθιηζε νπώλ ησλ ηξνθάξ, βειόλα – νδεγό γηα 
είζνδν ειεύζεξνπ ξάκκαηνο ζηελ θνηιηαθή ρώξα γηα ηε ζπξξαθή ηνκήο από ηξνθάξ.  

 
 

8.ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΕΜΦΤΣΕΤΙΜΟΙ PORT ΜΕ ΑΠΟΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ 
 
Καζεηήξεο εκθπηεύζηκνη ππνδνξίσο κε εηζαγσγέα ζρηζηό εμεξρόκελν γηα δηαδεξκηθή 
εηζαγσγή, ζε ζεη απνηεινύκελν από: 
α) έλα εκθπηεύζηκν ηύκπαλν ηηηαλίνπ, δηακέηξνπ 17 – 27mm, ύςνπο 10 - 14mm κε 3 - 4 

ηξύπεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ. 
β) έλα αθηηλνζθηεξό θιεβηθό θαζεηήξα ζηιηθόλεο αποζπώμενο κήθνπο 60cm, 

κεγέζνπο 9,6 Fr ή 8,4 Fr ή 6,6 Fr, βαζκνλνκεκέλν αλά εθαηνζηό. 
γ) έλα βνεζεηηθό εμάξηεκα γηα εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ζηε θιέβα. 
δ) έλα ζπλδεηηθό γηα ηελ έθπιπζε  ησλ απνζπώκελσλ θαζεηήξσλ. 
ε) κία επζεία βειόλε κε ινμνηόκεζε Huber (22G x 25mm). 
ζη) κηα γσληαθή βειόλε παξαθέληεζεο Hubsite (22G x 20mm) κε ινμνηόκεζε θαη 

πξνέθηαζε πνιπνπξεζάλεο γηα έγρπζε 
δ) έλα εηζαγσγέα-ζεθάξη ζρηζηό εμεξρόκελν, κηα ζύξηγγα 10ml. 
ε) κία βειόλε (ηξνθαξ) γηα ηνύλει. 
ζ) ζύξκα νδεγό από Nitinol  γηα ηελ απνθπγή ηζαθίζκαηνο. 
η) κία ερνγελή βειόλα παξαθέληεζεο. 
Να είλαη ΜRI ζπκβαηoί θαη κε δπλαηόηεηα δπλακηθήο έγρπζεο ζηα 350psi (24 bar). Να 

είλαη Latex-free θαη DEHP-free.  
 

9.ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΕΜΦΤΣΕΤΙΜΟΙ PORT ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ 
 
Καζεηήξεο εκθπηεύζηκνη ππνδνξίσο κε εηζαγσγέα ζρηζηό εμεξρόκελν γηα δηαδεξκηθή 
εηζαγσγή, ζε ζεη απνηεινύκελν από: 
α) έλα εκθπηεύζηκν ηύκπαλν ηηηαλίνπ, δηακέηξνπ 17 – 27mm, ύςνπο 10 - 14mm κε 3 - 4 

ηξύπεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ. 
β) έλα αθηηλνζθηεξό θιεβηθό θαζεηήξα ζηιηθόλεο ενζωμαηωμένο κήθνπο 60cm, 

κεγέζνπο 9,6 Fr  ή 6,6 Fr, βαζκνλνκεκέλν αλά εθαηνζηό 
γ) έλα βνεζεηηθό εμάξηεκα γηα εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα ζηε θιέβα 
δ) κία επζεία βειόλε κε ινμνηόκεζε Huber (22G x 25mm) 
ε) κηα γσληαθή βειόλε παξαθέληεζεο Hubsite (22G x 20mm) κε ινμνηόκεζε θαη 

πξνέθηαζε πνιπνπξεζάλεο γηα έγρπζε 
ζη) έλα εηζαγσγέα-ζεθάξη ζρηζηό εμεξρόκελν, κηα ζύξηγγα 10ml 
δ) κία βειόλε (ηξνθαξ) γηα ηνύλει 
ε) ζύξκα νδεγό από Nitinol  γηα ηελ απνθπγή ηζαθίζκαηνο 
ζ) κία ερνγελή βειόλα παξαθέληεζεο 
Να είλαη ΜRI ζπκβαηoί θαη κε δπλαηόηεηα δπλακηθήο έγρπζεο ζηα 350psi (24 bar). Να 

είλαη Latex-free θαη DEHP-free.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΔΙΓΟ p 

Α/

Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ Π/Τ  

I ΤΚΔΤΔ 

ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟ,ΔΞΙΓΡ

.ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ 

ΒΙΟΛ.ΤΓΡΧΝ 

10fr /5ηεκ 

14fr/5 ηεκ 

18fr/10 ηεκ 

 

1136,4 

2 ΚΑΘΔΣΗΡΔ 
ΙΛΙΚΟΝΗ 
ΠΟΛΤΑΤΛΙΚΟ 
ΣΔΣΡΑΚΑΝΑΛΟ 
Δ ΚΤΚΛΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΠΙΠΔΓΟ ΥΗΜΑ 

10fr/5ηεκ 
14fr/5ηεκ 
19fr/5 ηεκ 
21fr/5ηεκ 

 
 
1180 

 

3 ΤΚΕΤΕ 
ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ  
ΣΡΑΤΜΑΣΟ 

15fr/15ηεκ . 
δεξαμενή150
ml/20ηεμ 
19fr/20ηεκ. 
δεξαμενή450
ml/20ηεμ 
21fr/5ηεκ. 

 
1302,8                   
1180 
 

4 ΜΟΝΑΔΑ 
ΘΩΡΑΚΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ  3 
ΘΑΛΑΜΩΝ 

30ηεκ.                         630 

5 ΜΟΝΑΔΑ 
ΘΩΡΑΚΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ 2 
ΘΑΛΑΜΩΝ 

10ηεκ.  
                         186 
 

6 ΚΑΘΕΣΗΡΕ 
ΘΩΡΑΚΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΕΣΕΤΗ 
ΜΕ TROCAR KAI 
XΩΡΙ TROCAR 

Με ηξνθάξ 
λενγλώλ 
5ηεκ. 
Με ηξνθάξ 
παίδσλ 
10ηεκ. 
Με ηξνθάξ 
ελειίθσλ 
30ηεκ. 
Υσξίο ηξνθάξ 
pvc10ηεκ. 
Υσξίο ηξνθάξ 
ζηιηθόλεο 
10ηεκ. 
 

                        193,7 

7 ύζηεκα κε βειόλα 
νδεγό 

Σεκάρηα 10                        270 

    8 Port κε απνζπώκελν 
θαζεηήξα 

9,6fr  3ηεκ 
6,6 fr   2ηεκ 

                       
1704,75 

   9 Port κε 9,6fr ηεκ3                       
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ελζσκαησκέλν 
θαζεηήξα 

6,6fr ηεκ.2 1704,75              

                          
ΤΝΟΛΟ:  11101,42€ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

                                                            

                                ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί 

κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Ηκεξ/ληα έθδνζεο 

Σαπηφηεηαο : 

 

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο:  Αξηζ:  Σ

Κ: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο 
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παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ 

θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE 

C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), iv) ηξνκνθξαηηθά 

εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 

ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 
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θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή 

κνπ . (4) 

 

Ηκεξνκελία:       /        /            

Ο – Η Γει. 

 

(Τπνγξαθή) 

 

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

ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα 

αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

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

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 

ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΣΔΜΑΥΙΟΤ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΔ 

ΦΠΑ 

1      

2      

 

 

 
  

 

 

 

 

Η αλαπι. ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

 

ΔΛΔΝΗ  ΒΟΤΣΙΔΡΟΤ 
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