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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999094381

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Ταχυδρομική διεύθυνση Έλενας Βενιζέλου 2

Πόλη Χίος

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 82131

Χώρα GR (HELLAS)

Κωδικός ΝUTS EL413

Τηλέφωνο +30 22713/50258

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)) promithion@xioshosp.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Παγούδη Βασιλική

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.xioshosp.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

www.xioshosp.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Ν.Π.Δ.Δ αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει
στο Υπουργείο Υγείας.

  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΉΔΉΣ.

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του
ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΉΔΉΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΉΔΉΣ.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :  www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός αριθμός 155679)

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: www.xioshosp.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

 Ή δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ.: 1311 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Για  την  παρούσα  διαδικασία  έχει  εκδοθεί  η  απόφαση  με  ΑΔΑ  :ΏΖ3Β469073-853  για  την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/
α  1410/23-7-21  καταχώρησης   στο  μητρώο  δεσμεύσεων/Βιβλίο  εγκρίσεων  &  Εντολών
Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική  Περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  προμήθεια  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ)  ΥΛΙΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ         

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33162200-5 

Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  της  υπό ανάθεσης  προμήθειας  ή  για  κάθε  είδος
ξεχωριστά εκτός από τα προϊόντα πλυντηρίου τα οποία θα αξιολογηθούν ως πακέτο (Α/Α 77).
Επιπλέον όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε
όλους τους αύξοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών) σύμφωνα
με τους ειδικούς  όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Ή  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  102.540,09  €  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 119.971,91

Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες , με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης
μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Ή  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει  της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Ή ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπονται  από την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του Ν.4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των    δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

του  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.  4622/19  (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως
του άρθρου 37 

του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο  νομοθετικό  πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
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του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ήλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

του  ν.  4601/2019  (Α’  44)  «Εταιρικοί  µετασχηµατισµοί  και  εναρµόνιση  του  νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64)  «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»

της υπ' αριθμ.  57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα :  “Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών
Ανάπτυξης και  Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών
ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

της αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

του  ν.  4635/2019  (Α’167) «  Επενδύω στην  Ελλάδα και  άλλες  διατάξεις»  και  ιδίως   των
άρθρων 85 επ.

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική  περίοδο 2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις» 

του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2018/1972  και  άλλες
διατάξεις», 
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του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία», 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25)  «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα», 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Δεδομένων)  (Κείμενο  που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

του ν.  4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ)  2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- την με αρ.22/1-7-21 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνει
από  άποψη  σκοπιμότητας  την  προμήθεια  ΑΝΑΛΏΣΙΜΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  καθώς
επίσης και την διενέργεια διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/16 κάτω των
ορίων.  

την  με  αρ.  1410/23-7-21   Ανάληψη  Πίστωσης  από  τον  προϋπολογισμό  του
Νοσοκομείου. 

Την  με  αρ.4/17-3-22  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ.Ν.  Χίου  «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  με  την  οποία
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Οι  από  17-12-21  και  26-1-22  διαβουλεύσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών  με
αρ.DIAB000021552 και DIAB000022752 αντίστοιχα.

των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,   καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15-9-22 και ώρα 23:00 μ.μ

Ή  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημόσιων
Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ)  Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  του   ΟΠΣ  ΕΣΉΔΉΣ  (Διαδικτυακή  Πύλη
www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στο  Κεντρικό  Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αύξοντα
Αριθμό:   155679 αναρτήθηκαν  στη  Διαδικτυακή  Πύλη  (www.promitheus.gov.gr)  του  ΟΠΣ
ΕΣΉΔΉΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στην εφημερίδα ΧΙΏΤΙΚΉ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου
3  του  άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Ή  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη
διεύθυνση (URL):   www.xioshosp.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Ή  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει  τον  ανάδοχο  της  προμήθειας,
σύμφωνα με τον Ν.3547/07 άρ.4 και Ν.3801/09 άρ.46.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Ή  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους, 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα:

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

2. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΉΔΉΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6)

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα,

στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

στην  πλατφόρμα  του  ΕΣΉΔΉΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης

(www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –

διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,

δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο

των ερωτημάτων είναι  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που

είτε  υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο είτε  το ηλεκτρονικό  αρχείο  που τα  συνοδεύει  δεν  είναι

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

 
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  να  μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Ή  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία  κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της
σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΉΜΔΉΣ. 
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2.1.4 Γλώσσα     

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές, τα   στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτές,  καθώς  και  τα  αποδεικτικά
έγγραφα  σχετικά  με  τη  μη  ύπαρξη  λόγου  αποκλεισμού  και  την  πλήρωση  των  κριτηρίων
ποιοτικής  επιλογής  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα  επικυρωμένη,  είτε  από  πρόσωπο αρμόδιο  κατά τις  κείμενες  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε
γλώσσα  και  δεν  είναι  απαραίτητη  η  μετάφραση  τους,  μπορούν  να  υποβάλλονται  σε  άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 Τ.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 επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  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 περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η)  τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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. 
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Ή περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ή  αναθέτουσα  αρχή  ενημερώνει  το  φυσικό  πρόσωπο  που  υπογράφει  την  προσφορά  ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης
έτερων συμμετεχόντων σε  αυτόν,  λαμβάνοντας  κάθε  εύλογο μέτρο για  τη διασφάλιση  του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας  προσωπικών  δεδομένων,  κατά  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στην  αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,  στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια  σύμβαση  καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Στο  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5,  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα,
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις
οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή  προσφοράς.  Ή
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών  φορέων,  όλα τα  μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.  
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,
κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική
επιστολή  συμμετοχής,  αξίας  ίσης  με  το  σύνολο  της  εκτιμώμενης  αξίας  χωρίς  ΦΠΑ  των
τμημάτων  που  προσφέρουν (το  ύψος  της  εγγύησης  συμμετοχής  υπολογίζεται  επί  της
εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης).

 

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.

Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21-10-23 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά  από  τους  προσφέροντες  να  παρατείνουν,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,
άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 

Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Ή εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει
εγκαίρως για  υπογραφή του συμφωνητικού,  ε)  υποβάλει  μη  κατάλληλη προσφορά,  με  την
έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός
της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4
και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από
τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από
τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα: 
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α)  συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 2  της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ  L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο
εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού  φορέα,  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων  159Α  (δωροδοκία
πολιτικών  προσώπων),  236  (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών
λειτουργών),  237Α παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2  (δωροδοκία  στον
ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία),  236 (δωροδοκία υπαλλήλου),
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374
(διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α  (απάτη  με  υπολογιστή),  386Β
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  15ης Μαρτίου  2017  για  την  καταπολέμηση  της
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14
αυτής,  και  τα  εγκλήματα  των άρθρων  187Α και  187Β  του  Ποινικού  Κώδικα,  καθώς  και  τα
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή  για  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  την  τροποποίηση  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθμ.
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό.  Ή
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

-  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του

Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-  σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  τον  κατά  περίπτωση   νόμιμο

εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν

έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή 

β)  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι  ο οικονομικός
φορέας  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον  αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό
που τηρείται.

Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά περίπτωση,  των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους
όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3  α) Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,
εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος .
β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. 
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2.2.3.4. Αποκλείεται  από τη  συμμετοχή στη διαδικασία  σύναψης της  παρούσας  σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει
υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα
ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων  και  άλλων  διοικητικών  συνεπειών,  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που
οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που είχε  ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση  να προσκομίσει  τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή  της  παραγράφου
2.2.9.2 της παρούσας, 

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  με
απατηλό τρόπο παραπλανητικές  πληροφορίες  που ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης

της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου

8  του  ν.  3310/2005,  όπως  ισχύει.  Οι  υποχρεώσεις  της  παρούσης  αφορούν  τις  ανώνυμες

εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο
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μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα

της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται  της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Οργανισμού  Οικονομικής  Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης  (Ο.Ο.Σ.Α.)

εταιρείες,  β)  οι  εταιρείες,  τα  δικαιώματα  ψήφου  των  οποίων  ελέγχονται  από  μία  ή

περισσότερες  επιχειρήσεις  επενδύσεων  (investment  firms),  εταιρείες  διαχείρισης

κεφαλαίων/ενεργητικού  (asset/fund  managers)  ή  εταιρείες  διαχείρισης  κεφαλαίων

επιχειρηματικών συμμετοχών (private  equity  firms),  υπό την προϋπόθεση ότι  οι  τελευταίες

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%)  των δικαιωμάτων ψήφων και  είναι  εποπτευόμενες  από Επιτροπές  Κεφαλαιαγοράς  ή

άλλες  αρμόδιες  χρηματοοικονομικές  αρχές  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του

Ο.Ο.Σ.Α..

2.2.3.6.  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,  λόγω
πράξεων  ή  παραλείψεών  του,  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  διαδικασία,  σε  μία  από  τις  ως  άνω
περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  έχει  καταβάλει  ή  έχει  δεσμευθεί  να  καταβάλει
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει
διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές,  και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του
ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω
οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Αν  τα  μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή
ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Ή απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την  προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  παρ.  8  και  9  του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9.  Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί  φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το
αντικείμενο της προμήθειας. 
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Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από τα επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα που
τηρούνται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και  χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  γενικό  ετήσιο  κύκλο
εργασιών  για  τα  τρία  τελευταία  έτη  ίσο  με  το  ύψος  του  συνολικού  προϋπολογισμού  της
παρούσας διακήρυξης με ΦΠΑ τουλάχιστον για κάθε έτος.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατάλογο κυριότερων παραδόσεων
την τελευταία τριετία , ήτοι τα έτη 2019, 2020 και 2021, με αναφορά στην αξία της σύμβασης,
των  προσφερόμενων  προϊόντων  και  τους  χρόνους  παράδοσης.  Επίσης να  δηλώσουν  ότι
διαθέτουν  μόνιμα  οργανωμένο  τμήμα  τεχνικής  υποστήριξης,  κατάλληλα  εκπαιδευμένο-
εξειδικευμένο και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από
τον κατασκευαστικό οίκο και επιπλέον να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που  έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ISO εφόσον απαιτούνται/ζητούνται.

Ή αναθέτουσα  αρχή αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά που  έχουν εκδοθεί  από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη
-  μέλη.  Επίσης,  κάνει  δεκτά άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης
ποιότητας,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να
αποκτήσει  τα  εν  λόγω πιστοποιητικά εντός  των σχετικών προθεσμιών  για  λόγους  για  τους
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι
τα  προτεινόμενα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας  πληρούν  τα  απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

(Διατηρείται για λόγους αρίθμησης)
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών  της  παραγράφου  2.2.9.2  και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  δια  της
υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και
2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους  σε  ποσοστό  που
υπερβαίνει  το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν,

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την

συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,  προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.
1  και  3  του  ν.  4412/2016  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου   του  Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  και  συμπληρώνεται  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το  ΕΕΕΣ  φέρει  υπογραφή  με  ημερομηνία  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  κατά  το  οποίο
μπορούν  να  υποβάλλονται  προσφορές.  Αν  στο  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία,  εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός
φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή,
με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα,  η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της
παρούσας,  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν. 

Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
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φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται
χωριστά  από  κάθε  μέλος  της  ένωσης.  Στο  ΕΕΕΣ  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η
έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο  οικονομικός  φορέας  φέρει  την  ειδική  υποχρέωση,  να  δηλώσει,  μέσω  του  ΕΕΕΣ,  την

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και

την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα

προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για

τυχόν  σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος

του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73)  ή  η εφαρμογή της διάταξης  της

παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου

2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον  αφορά στις  υποχρεώσεις  του  ως  προς  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν

έχουν  αθετηθεί  εφόσον  δεν  έχουν  καταστεί  ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  έχουν  υπαχθεί  σε

δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο

οικονομικός  φορέας έχει  ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  ή,  κατά  περίπτωση,  εάν  έχει  αθετήσει  τις  παραπάνω

υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης
των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  κατά  τις  παραγράφους  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7,  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Ή προσκόμιση των εν λόγω
δικαιολογητικών γίνεται  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2  από τον προσωρινό ανάδοχο. Ή
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά,  όταν  αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  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,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης
οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση
της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  και  αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
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Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  αντίστοιχα  τα   δικαιολογητικά  που
αναφέρονται  παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και
στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4,  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  μπορεί  να
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της
παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή,  ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα  ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i)  Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii)  Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’,  πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. 
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις
ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης
ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.

ii)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Ή. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  όπως  αυτά εμφανίζονται  στο  taxisnet,  από την
οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Ή.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί
μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι  δεν τηρείται
τέτοιο  μητρώο  και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού  ή  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  οικεία  υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Ή.  των  ως  άνω
Επιμελητηρίων.  Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι
αναθέτουσες  αρχές  απαιτούν  σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους, εκτός εάν,  σύμφωνα με τις  ειδικότερες διατάξεις  αυτών,  φέρουν συγκεκριμένο  χρόνο
ισχύος.
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Β.3.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν   οικονομικές  καταστάσεις  ή αποσπάσματα
οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν κατάλογο κυριότερων παραδόσεων την τελευταία τριετία και όλα όσα απαιτούνται
στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα εν
ισχύ σχετικά πιστοποιητικά.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό  πρόσωπο  και  εγγράφεται  υποχρεωτικά  ή  προαιρετικά,  κατά  την  κείμενη
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΉ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί
έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του,   εκτός  αν  αυτό  φέρει
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i)  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι  νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΉ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΉ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται
επιπλέον  απόφαση-  πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα,
εφόσον  έχουν  χορηγηθεί  εξουσίες  σε  τρίτα  πρόσωπα,  προσκομίζεται  εξουσιοδότηση  του
οικονομικού φορέα.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα προβλεπόμενα,  κατά τη νομοθεσία  της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου  εκπροσώπου,  από την οποία αποδεικνύονται  τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι  ως  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,
δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία
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εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.

Β.7. Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που
προβλέπονται  από τις εκάστοτε ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς  πιστοποίησης που συμμορφώνονται  με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο. 

Ή πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το  πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο
καταλληλότητας  όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής  επιλογής,  τις  οποίες  καλύπτει  ο
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων
και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό  αυτό. Ειδικότερα,  προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  διοίκησης  αυτού  ή  σε  περίπτωση  φυσικού
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός
φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη μεταξύ  τους  συνεργασία  για  την  κατά περίπτωση
παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση
της  Σύμβασης.  Ή  σχετική  αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής  και  να  αναφέρει  κατ’
ελάχιστον  τους  συγκεκριμένους  πόρους  που  θα  είναι  διαθέσιμοι  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης  και  τον  τρόπο δια  του  οποίου  θα χρησιμοποιηθούν  αυτοί  για  την εκτέλεση της
σύμβασης.  Ο  τρίτος  θα  δεσμεύεται  ρητά  ότι  θα  διαθέσει  στον  διαγωνιζόμενο  τους
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Β.10.  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει
χρήση  υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι
αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
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 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά:

  βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
της Διακήρυξη, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Ή  ένωση  Οικονομικών  Φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους  Οικονομικούς  Φορείς  που  αποτελούν  την
ένωση,  είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά,  απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα
αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΉΔΉΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  του
ΕΣΉΔΉΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως  στα  άρθρα  36  και  37  και  στην  κατ’  εξουσιοδότηση  της  παρ.  5  του  άρθρου  36  του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος
Ήλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΉΔΉΣ)»  (εφεξής  Κ.Υ.Α.  ΕΣΉΔΉΣ  Προμήθειες  και
Υπηρεσίες). 

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από
αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό,  το  οποίο  χορηγήθηκε  από πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης,  ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και  να
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εγγραφούν στο ΕΣΉΔΉΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΉΔΉΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΉΔΉΣ  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  37  του  ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής  προσφοράς  στο  ΕΣΉΔΉΣ.  Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του
ΕΣΉΔΉΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει  τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη
απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΉΔΉΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά»,  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.

(β)  έναν  ηλεκτρονικό  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  στον  οποίο
περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΉΔΉΣ,
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.  4412/2016.  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.

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές,  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και
συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
ΕΣΉΔΉΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση
των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων)
υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με  τις  προβλεπόμενες  διατάξεις  (περ.  β  της παρ.  2  του
άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.
Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή
που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι
Οικονομικοί  Φορείς  τα  καταχωρίζουν  στους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται  αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
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α)  είτε των άρθρων 13,  14 και  28 του ν.  4727/2020 (Α΄  184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων
εγγράφων  που  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγίδα  και,  εφόσον  πρόκειται  για
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostil)l)e 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης
στην  περίπτωση απλής  φωτοτυπίας  ιδιωτικών εγγράφων.  Επιπλέον,  δεν  προσκομίζονται  σε
έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη,
με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,  δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή του  Οικονομικού  Φορέα  στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης το γραφείο Πρωτοκόλλου με την
ένδειξη  ‘’ΝΑ  ΜΉΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ’’,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία
απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά
ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostil)l)e),
ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά
που  υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η
αναθέτουσα  αρχή δύναται  να  ζητήσει  τη  συμπλήρωση και  υποβολή τους,  σύμφωνα με  το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από  την  απαίτηση  επικύρωσης  (με  Apostil)l)e  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα
(ενδεικτικά  «Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων
και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης  απαλλάσσονται  από  την
απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα που εκδίδονται  από τις
αρχές  κράτους  μέλους  που  υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των
απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το
λευκό ποινικό  μητρώο,  υπό τον  όρο ότι  τα σχετικά με  το γεγονός  αυτό δημόσια  έγγραφα
εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
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Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και  έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται,  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο
αναγράφεται  ο αποστολέας,  τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και  ως παραλήπτης το
γραφείο  Πρωτοκόλλου,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Ή προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω
φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής,  είτε  με  την  αποστολή  του
ταχυδρομικώς,  επί  αποδείξει.  Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο
οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής
ταχυδρομικώς,   ο  οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την
ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο  προσκόμισης  (αποδεικτικό  κατάθεσης  σε
υπηρεσίες  ταχυδρομείου-  ταχυμεταφορών),   προκειμένου  να  ενημερώσει  την  αναθέτουσα
αρχή περί  της  τήρησης  της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη)  προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του
ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Ή συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος  Promitheus
ESPDint,  προσβάσιμου  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του  ΟΠΣ
ΕΣΉΔΉΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.
Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει  όλες τις  απαιτήσεις  και  τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του  Παραρτήματος  ΙΙ  της  Διακήρυξης  , περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες
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απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα .

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 

-  τη χώρα παραγωγής  του προσφερόμενου  προϊόντος και  την επιχειρηματική  μονάδα στην
οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και
υποβολής οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο
ανάθεσης. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα
δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον
(υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παράδοση του υλικού,
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης . (παρ. 5 περ. α΄ του
άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην έπ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Επίσης  στην  οικονομική  προσφορά  θα  πρέπει  να  δηλώνεται  ο  κωδικός  και  η  τιμή  του
Παρατηρητηρίου Τιμών και στην περίπτωση που το είδος δεν είναι καταχωρημένο στο ΠΤ ο
προμηθευτής  θα  υποβάλει  υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  δηλώνει  ότι  το  είδος  δεν  είναι
καταχωρημένο την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του. 

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης όπως αυτός καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του
άρθρου 26 του ν. 4412/2016).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται ως μη κανονική.

Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον τούτο ζητηθεί  από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  1  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο  2.2.2.  της  παρούσας,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς,  που αποδέχτηκαν την
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παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές  ισχύουν  και  τους
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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 και την εγγύηση συμμετοχής 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 παρατείνουν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση
της  σύμβασης  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων  από  τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή
δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος
και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται,
δεν  έχουν  αποκατασταθεί  από τον  προσφέροντα,  εντός  της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,
σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή η  εξήγηση δεν  είναι  αποδεκτή  από την  αναθέτουσα  αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών  φορέων με  κοινά μέλη,  καθώς και  στην  περίπτωση οικονομικών  φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η)  για  την οποία ο προσφέρων δεν  παράσχει,  εντός αποκλειστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)
ημερών  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  σχετικής  πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής,
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η
προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι)  η  οποία παρουσιάζει  αποκλίσεις  ως προς τους όρους και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της  παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την
υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους,  εντός της προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με τα
άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό  ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4.  επ.,  περί  κριτηρίων
επιλογής,

ιγ)  εάν  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  του  άρθρου  103  του  ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι
εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας  Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή
Διαγωνισμού,  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ήλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 21-9-
22  Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει  στην αξιολόγηση αυτών,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΉΔΉΣ
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ή αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
στο  ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας
όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης. Ή  συμπλήρωση  ή  η
αποσαφήνιση  ζητείται  και  γίνεται  αποδεκτή  υπό την  προϋπόθεση  ότι  δεν  τροποποιείται  η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι
αντικειμενικά  εξακριβώσιμος  ο  προγενέστερος  χαρακτήρας  σε  σχέση  με  το  πέρας  της
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς
εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

 

α)  Ή  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εξετάζει  αρχικά  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  συμμετοχής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε
της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το
ανωτέρω πρακτικό. Ή απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται
πριν  από  την  έκδοση  οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των
προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας  ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους
προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
στο ΕΣΉΔΉΣ.
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή
αξιολόγηση  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  η  διαδικασία  αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  η  τεχνική
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές
προσφορές  κατά  σειρά  μειοδοσίας  και  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή ή  απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς, μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΉΔΉΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά
τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Ή  κλήρωση  γίνεται
ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω
πρακτικά  εκδίδεται  απόφαση  για  τα   αποτελέσματα   όλων  των  ανωτέρω  σταδίων
(«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»)  και  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΉΔΉΣ,  τον  πρώτο  σε  κατάταξη  μειοδότη  στον  οποίον
πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης,  σύμφωνα   με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  103  και  την  παράγραφο  3.2  της
παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Ή  απόφαση  έγκρισης  των
πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  και  ενσωματώνεται  στην  απόφαση
κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης,  ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας
και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στην  παράγραφο  3.4  της
παρούσας.
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3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση  στον προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΉΔΉΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο
2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  διακήρυξης,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα,  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  ως  άνω  παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με
τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στην
αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης το γραφείο Πρωτοκόλλου με την
ένδειξη  ‘’ΝΑ  ΜΉΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ’’,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν  σε  έντυπη  μορφή  (ως  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα),  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  η  αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα
ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να  συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΉΔΉΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για
παράταση  της ως άνω προθεσμίας,  συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί  αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα
αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της
προθεσμίας  για  την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη  συμπλήρωση  ήδη  υποβληθέντων
δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω
προβλέπεται.  Ή  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών
ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  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, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 
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ii)   δεν  υποβληθούν στο προκαθορισμένο  χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.3  (λόγοι
αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  έως  2.2.8  (κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής)  της
παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει ότι: α)
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ή  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή
του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Ή  αναθέτουσα  αρχή,  αιτιολογημένα  και  κατόπιν  γνώμης  της  αρμόδιας  επιτροπής  του
διαγωνισμού,  μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται  στον πίνακα ποσοτήτων σε ποσοστό επί  τοις
εκατό τέτοιο που θα εξαρτηθεί από την οικονομική προσφορά του προσφέροντα οικονομικού
φορέα και θα καθοριστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης.

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016
(περί  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  της  τεχνικής  και  της  οικονομικής
προσφοράς).   

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση
κατακύρωσης,  στην  οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον,
αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  στα  «Συνημμένα  Ήλεκτρονικού
Διαγωνισμού».  Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι
προσφέροντες  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των
στοιχείων που υποβλήθηκαν  από αυτούς,  με ενέργειες  της αναθέτουσας  αρχής.   Κατά της
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά
της ανωτέρω απόφασης.
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3.3.2.  Ή  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά, 
β)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα
με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372   του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α
του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού  ελέγχου  ή  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της  απόφασης
κατακύρωσης. Ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο
συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΉΔΉΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε
(15)  ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  Ή σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και
ακολουθείται  η  ίδια,  ως άνω διαδικασία,  για  τον 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  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας  διακήρυξης.  Στην  περίπτωση
αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  απευθύνει  την  ειδική  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της
απόφασης  κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από
την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές  Προσφυγές  -  Προσωρινή  και  οριστική  Δικαστική
Προστασία

Α. Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον να του ανατεθεί  η  συγκεκριμένη
δημόσια  σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από εκτελεστή πράξη  ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής
νομοθεσίας  στον  τομέα  των   δημοσίων  συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην
ανεξάρτητη  Αρχή Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  σύμφωνα με  τα  ειδικότερα
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οριζόμενα  στα  άρθρα  345  επ.  ν.  4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 ΚΉΜΔΉΣ.

Σε  περίπτωση  παράλειψης  που  αποδίδεται  στην  αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία  για  την
άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν  την  επομένη  της  ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά  περίπτωση  κοινοποίησης  ή
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή
είναι  εξαιρετέα  ή  Σάββατο,  όταν  περάσει  ολόκληρη  η  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  και  ώρα
23:59:59.

Ή προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου
του  Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού,
επιλέγοντας  την  ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή» σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  Κ.Υ.Α.
Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016 . Ή επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής
ή  μερικής  αποδοχής  της  προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την
προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην  οφειλόμενη  ενέργεια  πριν  από  την  έκδοση  της
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και
20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας,  υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Ή  προηγούμενη  παράγραφος  δεν  εφαρμόζεται  στην  περίπτωση  που,  κατά  τη  διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά  την,  κατά  τα  ως  άνω,  ηλεκτρονική  κατάθεση  της  προδικαστικής  προσφυγής  η
αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή
της  σε  κάθε  ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από  την  αποδοχή  της
προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ.
39/2017,  δικαίωμα  παρέμβασής  του  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη
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διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα
που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης,
τον  πλήρη  φάκελο  της  υπόθεσης,  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  στους  ενδιαφερόμενους
τρίτους  αλλά  και  την  Έκθεση  Απόψεών  της  επί  της  προσφυγής.  Στην  Έκθεση  Απόψεων  η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παραθέσει  αρχική  ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την
υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά  υπομνήματα  κατατίθενται  από  οποιοδήποτε  από  τα  μέρη  μέσω  της
πλατφόρμας  του  ΕΣΉΔΉΣ  το  αργότερο  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Ή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει  έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει,  με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής  προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.  Δικαίωμα
άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει
δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και  αυτός του οποίου έχει  γίνει  εν μέρει  δεκτή η
προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Ή αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των
αποφάσεών της. Ή αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372
του  ν.  4412/2016,  μπορεί  να  προβάλει  και  οψιγενείς  ισχυρισμούς  αναφορικά  με  τους
επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  οι  οποίοι  καθιστούν  αναγκαία  την  άμεση
ανάθεση της σύμβασης.

Ή  ως  άνω  αίτηση  κατατίθεται  στο  ως  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)
ημερών  από   κοινοποίηση  ή  την  πλήρη  γνώση  της  απόφασης  ή  από  την  παρέλευση  της
προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος
για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών
από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π.,
την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  δεν  έχει  ασκήσει  αυτή  την  αίτηση,  και  προς  κάθε  τρίτο
ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων
του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης.
Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή  απαραδέκτου  του  ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις
παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και
την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται
ο  φάκελος  και  οι  απόψεις  των  παθητικώς  νομιμοποιούμενων.  Εντός  της  ίδιας  προθεσμίας
κατατίθενται  στο  Δικαστήριο  και  τα  στοιχεία  που  υποστηρίζουν  τους  ισχυρισμούς  των
διαδίκων.
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Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη
της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το
διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση
της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Ή προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός
εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία
για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για
χρονικό  διάστημα  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την
προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί  διαφορετικά.  Για  την  άσκηση  της
αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5
του Ν. 4412/2016.  

Αν  ο  ενδιαφερόμενος  δεν  αιτήθηκε  ή  αιτήθηκε  ανεπιτυχώς  την  αναστολή  και  η  σύμβαση
υπογράφηκε  και  η  εκτέλεσή  της  ολοκληρώθηκε  πριν  από  τη  συζήτηση  της  αίτησης,
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της
σύμβασης,  το  κύρος της τελευταίας  δεν  θίγεται,  εκτός  αν  πριν  από τη σύναψη αυτής είχε
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι
άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την  επιφύλαξη  των διατάξεων  του  ν.  4412/2016,  για  την  εκδίκαση  των διαφορών του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από
γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και
σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ.
3  του  άρθρου  106  ,  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, ε)
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ)  για
άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως,  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  ή  του τμήματος  της  σύμβασης,  χωρίς  ΦΠΑ και  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού. 

Ή εγγύηση καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης  .  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του
αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5,  η οποία συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  μέχρι  την  υπογραφή της
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Ή  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  στην  περίπτωση
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών. 

Ή/Οι  εγγύηση/εις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται/ονται  στο  σύνολό  του/ς  μετά  από  την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016, οι  όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄  .  
Ή  τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον  ανάδοχο ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα
όργανα  που  επιβλέπουν την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 
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α)  σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης  δεν ενήργησε  αθέμιτα,  παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,
οποιαδήποτε  κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων
και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση
της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας
αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και
μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την
εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση,
για  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης,  καθώς  και  για  τους  υπεργολάβους  που  χρησιμοποιεί.  Στο
συμφωνητικό περιλαμβάνεται  σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των
υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία (διατηρείται για λόγους αρίθμησης)

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Ή σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για
όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει  τον  επόμενο,  κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει
το ανεκτέλεστο  αντικείμενο  της  σύμβασης,  με  τους  ίδιους όρους  και  προϋποθέσεις  και  σε
τίμημα  που  δεν  θα  υπερβαίνει  την  προσφορά  που  αυτός  είχε  υποβάλει  (ρήτρα
υποκατάστασης).  Ή  σύμβαση  συνάπτεται  εφόσον εντός της τεθείσας  προθεσμίας  περιέλθει
στην  αναθέτουσα  αρχή  έγγραφη και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή της.  Ή  άπρακτη πάροδος  της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε)  ο  ανάδοχος  πτωχεύσει  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση,  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις
νόμου. 

Ή  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  καταγγείλει  τη  σύμβαση,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο
ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή  αποδεικνύει  ότι  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών 

Ή  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α)  Κράτηση  0,07%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

β)  Κράτηση  ύψους  0,02%  υπέρ  της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ  ΕΣΉΔΉΣ,  η  οποία
υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής
σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή από την αναθέτουσα  αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

δ) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ( αρ.3 του Ν.3580/2007)

ε) Κράτηση 0,02% υπέρ υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ( αρ.4 του Ν.4782/2021 παρ.6)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
τη  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις,  εντός  του  συμφωνημένου  χρόνου  εκτέλεσης  της
σύμβασης,

γ)  εφόσον δεν φορτώσει,  δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει  τα συμβατικά αγαθά ή δεν
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  206  του  ν.  4412/2016  με  την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
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Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα
σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.. Αν η προθεσμία που
τεθεί  με  την  ειδική  όχληση,  παρέλθει,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται  έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον  οικονομικό  φορέα,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το
οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  οι
παρακάτω κυρώσεις:

α)  ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  κατά
περίπτωση,

β)  είσπραξη  εντόκως  της  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη  σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με  κατάπτωση  της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
αυτή  προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο
οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά
σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα  που  είχε  λάβει  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της
σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση
της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν
προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα,  από  τρίτο  οικονομικό  φορέα  είτε  με
διενέργεια  νέας  διαδικασίας  ανάθεσης  σύμβασης  είτε  με  προσφυγή  στη  διαδικασία
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο
οικονομικό  φορέα,  σύμφωνα με  τα ανωτέρω αναφερόμενα.  Το διαφέρον λαμβάνει  θετικές
τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως
από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  από  την  οποία  κηρύχθηκε
έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π  =  Συντελεστής  προσαύξησης  προσδιορισμού  της  έμμεσης  ζημίας  που  προκαλείται  στην
αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά
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την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η
προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό
φορέα  σε  τρίτο  οικονομικό  φορέα.  Για  την  είσπραξη  του  διαφέροντος  από  τον  έκπτωτο
οικονομικό  φορέα  μπορεί  να  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  του  Κώδικα  Είσπραξης  Δημόσιων
Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στις  διατάξεις  του  ν.
4412/2016  κατά  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  74  του  ως  άνω  νόμου,  περί
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί -  παραδοθεί  ή αντικατασταθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του
συμβατικού  υλικού,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  του  ποσοστού  του  τόκου
υπερημερίας.  Ή  είσπραξη  του  προστίμου  και  των  τόκων  επί  της  προκαταβολής  γίνεται  με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),  6.1. (Χρόνος
παράδοσης  υλικών),  6.4.  (Απόρριψη συμβατικών υλικών –  αντικατάσταση),  καθώς  και  κατ’
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής  απόφασης.  Ή
εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της
προσφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,  ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως
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όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται
οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις  συμβάσεις  που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
ενδικοφανούς  διαδικασίας  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  205  του  ν.  4412/2016  και  την
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο
ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από
όλα τα μέλη της.  Δεν απαιτείται  η  τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας  αν ασκείται  από τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας  μέσα
στον χρόνο παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στο
χώρο  που  θα  τους  υποδειχθεί  από  το  γραφείο  Διαχείρισης,  τμηματικά  και  ανάλογα  με  τις
ανάγκες, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του ιδίου.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός 3 (τριών) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία αποστολής στον  ανάδοχο  της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο,
από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό
και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  ακόλουθες  σωρευτικές  προϋποθέσεις:  α)
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β)
έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου,  είτε  με  πρωτοβουλία  της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το
χρονικό  διάστημα  της  παράτασης  είναι  ίσο  ή  μικρότερο  από  τον  αρχικό  συμβατικό  χρόνο
παράδοσης.   Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  έπειτα  από  αίτημα  του
αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο
συμβατικός  χρόνος  φόρτωσης  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.  Στις
περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου  φόρτωσης  παράδοσης  δεν  επιβάλλονται
κυρώσεις.

6.1.2.  Εάν  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη  υποδοχής  των  υλικών  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα
με τα  οριζόμενα  στο άρθρο 208 του  ως  άνω νόμου.  Κατά την  διαδικασία  παραλαβής  των
υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να
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παραστεί  και  ο  προμηθευτής.  Ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  υλικών  γίνεται  με  την  πρακτική
δοκιμασία. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Ή  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,
με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά
τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Ή  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους που προβλέπονται στην σύμβαση.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παρακολούθησης  και  παραλαβής  μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ή παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο
208  του  ν.  4412/2016  και  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί  όροι  ναύλωσης –  ασφάλισης -  ανακοίνωσης  φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

( διατηρείται για λόγους αρίθμησης)

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
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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.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Ή επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων για όλα τα ζητούμενα είδη, βάση των 
οποίων θα γίνει και η αξιολόγηση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ   

Απαιτήσεις: Όσα  αναφέρονται  στο  παράρτημα  ΙΙ  των  τεχνικών  προδιαγραφών  το  οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Διάρκεια σύμβασης/παρατάσεις: Ή διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος με δικαίωμα
τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου.

Τόπος υλοποίησης /παράδοσης: Γ. Ν. Χίου <<ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ>>

Προσφορές  δύναται  να  δοθούν  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  1.3  της
παρούσας διακήρυξης. 

ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενη ετήσια αξία σύμβασης/συμβάσεων: Το εκτιμώμενο ποσό ανέρχεται συνολικά έως
του ποσού  των 102.540,09 € χωρίς ΦΠΑ και 119.971,91€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17%
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω  πίνακα Α.

Φ.Π.Α – Κρατήσεις – δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις: όσα αναφέρονται στις παρ. 2.4.4 και
5.1.1 της παρούσας διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -Π/Υ 119.971,91

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΦΠΑ 17%

1.
Κουστούμια ( παντελόνια – πουκάμισα ) πολλαπλών 
χρήσεων.   

 
Κουστούμια ( παντελόνια – πουκάμισα ) πολλαπλών 
χρήσεων. (Smal)l)) 10 210,6

 
Κουστούμια ( παντελόνια – πουκάμισα ) πολλαπλών 
χρήσεων. (Medium) 10 210,6

 
Κουστούμια ( παντελόνια – πουκάμισα ) πολλαπλών 
χρήσεων. (Large) 20 421,2

 
Κουστούμια ( παντελόνια – πουκάμισα ) πολλαπλών 
χρήσεων. (XLarge) 20 421,2

2. Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) μιας χρήσεως   

 
  Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) μιας χρήσεως 
(Smal)l)).  50 57,915

 Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) μιας χρήσεως  30 34,749
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(Medium).  

 
Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) μιας χρήσεως  
(Large).  100 115,83

 
Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) μιας χρήσεως  
(XLarge).  100 115,83

3.
Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών 
χρήσεων , υφασμάτινες – αδιάβροχες - πράσινες   

 
Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων
, υφασμάτινες – αδιάβροχες - πράσινες: Large 15 384,345

 
Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων
, υφασμάτινες – αδιάβροχες - πράσινες:                Xl)arge 15 384,345

4.
Μπλούζες – ρόμπες  χειρουργείου, αποστειρωμένες 
( μιας  χρήσεως ) απλές & ενισχυμένες L – XL   

A. Aπλές  Large 1.000 1579,5

 Aπλές  XLarge 1.000 1579,5

B. Eνισχυμένες Large – Xl)arge 200 388,44

5. Σαμπό-τσόκαρα Νο 36 έως και Νο 47 20 521,82

6
Χειρουργικά πεδία – ιματισμός  αποστειρωμένος  
μιας χρήσεως   

 ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ    100 538,2

 ΚΑΛΛΥΜΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ    30 804,843

 ΠΑΚΕΤΟ   ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 20 278,46

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ   

Α. Πακέτο άκρων 20 205,92

Β. Πακέτο ισχίου 20 229,32

Γ. Πακέτο αρθροσκόπησης  20 208,26

Δ. Κουρτίνα κάθετης απομόνωσης ισχίου  30 226,395

Ε. Κάλυμμα χειρός 10 197,73

 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ                                                              

Α. Πακέτο κυστεοσκόπησης 20 137,592

Β. Διουρηθρικό πακέτο  TUR 20 150,93

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ                                                 

Α. Οφθαλμολογικό κάλυμα 150 221,13

Β. χειρουργικο πακέτο Καταρράκτου 10 326,43

 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ   

 Επεμβατικό πακέτο αγγειογραφίας 10 193,05

 ΠΑΚΕΤΑ Ω.Ρ.Λ.   

Α. Πακέτο Ώ.Ρ.Λ 10 120,51

 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ   

Α. Κάλυμμα κρανιοτομίας 10 102,96

Β. Κάλυμμα σπονδυλικής 10 210,6

7. Κάλυμμα κάλυψης χειρουργικής τράπεζας   

     230x140cm 50 491,4
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α).

     
β). 155x140cm. 50 468

8.
Τετράγωνα – χειρουργικά πεδία μιας χρήσης 
διαφόρων διαστάσεων   

 150*240cm 200 444,6

 με σχιστό U,  225*260cm 200 959,4

 με οπή στο μέσο, 75*90cm 200 182,52

 75*90cm 400 196,56

 με οπή στο μέσο,  45*70cm 200 152,1

 45*70cm 400 149,76

9. Αναλώσιμο υλικό καταμέτρησης γαζών διεγχειρητικά 300 351

10. Κασετίνα καταμέτρησης βελονών 300 631,8

11. Μαγνητικό χειρουργικό πεδίο   

 25,5cm*40,5cm 10 140,4

 40.6cm*50.8cm 10 222,3

12.
Μαγνητική διεγχειρητική θήκη τοποθέτησης 
εργαλείων 10 140,4

13.  Ισοθερμικά πεδία   

 120cmx120cm 100 96,642

 210cmx120cm 100 96,642

14. Σάκος-κάλυμμα τραπεζιού Mayo  80cm*145cm 300 277,29

15. Περισκελίδα μηρού αντιθρομβωτική   

 Smal)l) 5 222,3

 Medium 5 222,3

 Large 5 222,3

16.
Ενιαίο κάλυμμα πλήρους κάλυψης C-ARM 
152*267cm 30 312,39

17. Θήκη εργαλείων (διαθερμίας – αναρρόφησης). 300 277,29

18. Βούρτσες χειρουργείου μιας χρήσεως για τα χέρια.     100 50,31

19.
Αιμοστατική – ελαστική ταινία Esmark, ισχαιμικής 
περίδεσης, μιας χρήσης.   

 5cm 10 49,725

 10cm 20 99,45

 15cm 20 99,45

20. Ανταλλακτικές λεπίδες. 100 263,25

21. Αντιμικροβιακοί τάπητες.   

α).
Αντιμικροβιακό ποδόμακτρο ( τάπητας ) με χημικό 
δείκτη ιόντων αργύρου.   

 45 x 115εκ 20 1123,2

 60 x 115εκ 20 1614,6

β).

Αντιμικροβιακό, απορροφητικό ποδόμακτρο ιόντων 
αργύρου
τεχνολογίας BIOMASTER. 200 4352,4

22. Τεμνόμενο χειρουργικό οθόνιο   
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 35 x 35εκ 50 114,075

 60 x 45εκ 50 169,65

 60 x 85εκ 50 286,65

23. Αντιμικροβιακό τεμνόμενο χειρουργικό οθόνιο   

 
45εκ. x 35εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 34 
x 35εκ. 20 280,8

 
66 x 60εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 55 x 
60εκ 20 327,6

 
66 x 45εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 56 x 
45εκ. 20 351

 
66 x 85εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 56 x 
85εκ 20 374,4

24.
Αυτοκόλλητος, υποαλλεργικός, ημιελαστικός φορέας 
γάζας   

 15*10cm 20 73,71

 20*10cm 20 97,11

25. Ταινία – Δείκτης ατμού 100 177,84

26. Δείκτης ατμού.   

Α. Χημικός δείκτης ατμού. 10.000 1895,4

Β.
Βιολογικός Δείκτης Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού 
24min 300 2755,35

27.  ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1.000 257,4

28.

 Ρόλοι αποστείρωσης εργαλείων, επίπεδο & τριών 
διαστάσεων – με ή χωρίς πιέτα                                          
(όλων των διαστάσεων ).   

 χωρίς πιέτα:   

 5cm 4 25,74

 10cm 4 43,056

 15cm 4 63,18

 20cm 4 85,176

 25cm 4 85,176

 με πιέτα:   

 5cm 4 36,3168

 10cm 4 41,184

 15cm 4 54,288

 20cm 4 63,18

 25cm 4 77,688

29. Κάλυμμα - χαρτί αποστείρωσης   

α).  Κάλυμμα - χαρτί συσκευασίας σετ αποστείρωσης   

 45 x 45cm 500 104,13

 50 x 50cm 500 26,793

 60 x 60cm 500 56,745

 75 x 75cm 1.000 115,245

 90 x 90cm 500 99,45

 100 x 100cm 1.200 1263,6
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 120 x 120cm 1.200 1544,4

 137 x 137cm 300 508,95

β).

 Κάλυμμα -χαρτί περιτύλιξης εργαλείων για 
αποστείρωση σε κλίβανο
ατμού, βαρέων σετ   

 100 x 100cm 1.200 1263,6

 120 x 120cm 600 772,2

 140 x 140cm 300 508,95

30. EYE CAUTERIES - Θερμοκαυτήρες μίας χρήσεως 10 193,05

31.
ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ - Μαχαιρίδια/ηλεκτρόδια διαθερμίας 
κοπής και αιμόστασης   

α).  100 257,4

β).  30 42,12

32. Γειώσεις διαθερμίας  με ενσωματωμένο καλώδιο. 100 160,992

33.
Θερμικό νυστέρι τεχνολογίας P2B 
( PLASMATOBLADE ).   

 0.4mm ΜΠΛΕ 20 4095

 0.2mm ΛΕΥΚΟ 20 4095

34. Σύστημα εκένωσης καπνού και υγρών. 10 327,6

35.
Φίλτρο διήθησης του ενδοπεριτοναϊκού καπνού στις 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 20 1755

36.
Φίλτρο αποστείρωσης ύδατος για την αποφυγή των 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 10 1638

37. Σετ κιρσών κάτω άκρων 10 368,55

38.
Οφθαλμολογικό λευκοπλάστ διαφανή, υποαλλεργικό
με ελαστικότητα. 30 41,769

39.
Οφθαλμολογικά ταμπόν  κάλυψης οφθαλμού μιας 
χρήσεως (αποστειρωμένα). 1.000 52,65

40.
Οφθαλμολογικά χειρουργικά τριγωνικά σπογγίδια 
αποστειρωμένα με πλαστική λαβή. 1.000 187,2

41. Διατατικός δακτύλιος ίριδος. 6 877,5

42. Πεταλούδα μιας χρήσεως. 10 175,5

43.   Ιξωδοελαστικό οφθαλμολογικό υλικό.   

Α. 1,8%. 100 1743,3

Β. 3,0%. 100 1743,3

44. Βελόνα υδροδιαχωρισμού 27 GA. 100 140,4

45.  Βελόνα καψουλόρηξης 25-27G.   

 25G 20 28,08

 27G 100 140,4

46. Βελόνη διάνοιξης δακρυϊκών πόρων. 5 117

47. Κάνουλα κυστεοτόμου 25-27G.   

 25G. 20 28,08

 27G. 100 140,4
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48.  Μαχαιρίδια φακοτρυψίας 15*. 100 204,75

49. Μαχαιρίδια φακοτρυψίας 2,75 έως  3,0mm   

 2,75mm 100 257,4

 3,0mm 10 25,74

50.
Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο 
διάλυμα έκπλυσης 15-20ml. 100 345,15

51.
 Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο 
διάλυμα έκπλυσης 500ml. 100 936

52.
  Επιθέματα δακρυϊκών σημείων για ξηροφθαλμία & 
επιφορά. 5 175,5

53. Χρωστική περιφακίου BLUE DEMETHYLENE. 30 189,54

54. Καθετήρες εμβολεκτομής 2 έως 7mm 12 631,8

55. Λαστιχάκια - LOOPS αγγείων   

 mini ( πλάτους 1.3mm και μήκους 45cm ) 10 113,256

 maxi ( πλάτους 2mm και μήκους 45cm) 10 217,035

56. Κερί  ορθοπεδικό. 10 19,539

57.
Απορροφητικές  πετσέτες  χειρουργείου,
αποστειρωμένες μιας χρήσεως. 500 221,13

58.
Σωλήνας  –κεραμιδάκι  παροχέτευσης  8mm,  10mm,
12mm.   

 8mm. 20 78,39

 10mm. 30 117,585

 12mm. 30 117,585

59. Ρυτινούχος γύψος   

   
α). Tαινία ρητίνης σε ρολλό   

 8cm*3,6μέτρα 20 39,78

 10cm*3,6μέτρα 20 47,97

 12cm*3,6μέτρα 20 56,16

β). Ρυτινούχος επίδεσμος ταχείας πήξης   

  8cm 20 39,78

 10cm 20 49,14

 12cm 20 56,16

60.
Ρύγχος – σωλήνας αναρρόφησης αποστειρωμένος 
μιας χρήσεως 300 421,2

61. Σάκκος αναρρόφησης μιας χρήσεως.   

 1.0 Lt 50 137,475

 1.5 Lt 50 137,475

 3.0 Lt 50 174,915

62. Συρραπτικό δέρματος   

α). 5,5*3,5mm 80 471,744

 β). Εξολκέας κλιπ δέρματος 10 58,968

γ). Συρραπτικό δέρματος ενδοδερμικής συρραφής 5 702

63. Συσκευή διαβαθμισμένης σύγκλισης τραύματος. 10 538,2

64. Συσκευή καθήλωσης σωλήνων - καθετήρων. 10 526,5
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65. Μαρκαδόρος δέρματος 100 65,52

66.
Προσχηματισμένη πρόθεση σιλικόνης για επεμβάσεις
διαφράγματος   

 0,25mm 10 93,6

 0,50mm 10 93,6

67. Αιμοστατικά ρινικά ταμπόν 10 57,915

68. Χειρουργικός κεφαλόδεσμος 10 58,5

69. Οδηγός διάνοιξης καρπιαίου σωλήνα 2 748,8

70. Μαχαιρίδιο καρπιαίου σωλήνα. 3 508,95

71. Βελόνα βιοψίας προστάτη για Magnum 16 – 18G   

 18G 25 450,45

 16G 10 180,18

72. Αφρώδης επιδεσμική ταινία(ΤΥΠΟΥ MICROFOAM)MICROFOAM).   

 7.5cm 10 114,66

 10.0cm 5 75,7575

73. Κουβέρτα θέρμανσης ( ενηλίκων & βρεφών )   

Α.  10 81,9

Β.  10 81,9

Γ.  10 81,9

74. Διαστολείς/άγκιστρα έλξης ίριδος 10 58,5

75. Μετωπιαίο πατς 10 327,6

76. Αποσπώμενο κάλυμμα αισθητήρα ( μιας χρήσεως ). 2.150 251,55

77. ΥΓΡΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ   

 
ΥΓΡΟ ENZYMATIKO ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 
ΓΙΑ AYTOMATA ΠΛΥΝΤΉΡΙΑ 4 187,2

 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΉΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΉΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 4 187,2

 
ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ  ΥΓΡΟ  ΑΥΤΟΜΑΤΏΝ  ΠΛΥΝΤΉΡΙΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 4 163,8

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ  ΥΓΡΟ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  ΤΏΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΏΝ  &  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ  ΜΕ
ΒΥΘΙΣΜΟ 4 224,64

78.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  –
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   

 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ & 
ΕΥΚΑΜΠΤΏΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΏΝ 4 182,52

 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΉ ΣΚΟΝΉ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ 
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 4 182,52

 
ΥΓΡΟ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  -  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΓΙΑ  ΧΏΡΟΥΣ
ΥΨΉΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΧΕΙΡ/Α, Μ.Ε.Θ) 4 205,92

 
ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΝΤΉΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 4 46,8
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79.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ–ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ&  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 4 42,12

 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 4 46,8

 ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 4 91,26

 
ΑΝΤΙΣΚΏΡΙΑΚΟ  ΑΝΟΞΕΙΔΏΤΏΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ  &
ΚΛΙΒΑΝΏΝ 4 79,56

80. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  &  ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΥΓΡΟ  ΑΝΟΞΕΙΔΏΤΏΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ 4 70,2

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΏΔΙΟΥΧΏΝ ΛΕΚΕΔΏΝ 4 45,864

 ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΉΤΙΚΉ ΣΚΟΝΉ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΏΝ ΥΓΡΏΝ 4 79,56

 
ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΦΡΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΑΥΛΏΕΙΔΏΝ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ & ΑΝΑΡΡΟΦΉΣΕΏΝ 4 84,24

81.
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ -
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ   

 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ ( Ναϋλον ) 10 76,05

 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ ( Ατσάλινη ) 10 76,05

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΚΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 10 245,7

 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΏΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΏΝ ΜΕ
ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΜΉΚΟΣ 2200 mm 10 297,18

 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΏΝ 20 22,23

 
ΒΟΉΘΉΤΙΚΟ  ΖΕΛΕ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΉΝ  ΤΡΙΒΉ  ΤΏΝ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΏΝ 10 79,56

 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΉΣΕΏΝ 10 107,64

82. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ   

 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ 10 269,1

83. ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΣΜΩΝ 5 61,425

84. ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΑ ( Γέλη – υγρό )   

1. Βιοαπορροφήσιμη, αντισυμφυτική γέλη 5 1579,5

2.
Αντισυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό  χειρ/κό υλικό σε 
υγρή μορφή 1.5l)t. 5 2047,5

3. Αντισυμφυτική μεμβράνη 13cm*15cm 10 4095

4.
Βιοαπορροφήσιμη, αντισυμφυτική - αιμοστατική 
μεμβράνη   

 8cmx 10cm 10 4153,5

 5cmx 8cm Lap 5 1989

85. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ   
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1.
Α. Αιμοστατικό υγρό 3 856,44

    Β
. Αιμοστατική ζελατίνη 3 961,74

2. Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης   

 4,5cm x 4,5cm 3 842,4

 4,5cm x 9,0cm 3 842,4

3.
 Απορροφήσιμος αιμοστατικός σπόγγος 
ζελατίνης.80*50*1mm   

 80*50*1mm 10 53,937

 80*50*10mm. 10 67,392

 80*30mm(διάμετρο) (anal)). 20 252,72

4. Αιμοστατική γάζα 5mm*7,5mm   

  5mm*7,5mm 20 699,66

 10mm*20mm 20 241,488

5. Πώμα για ορθοπρωκτικά συρίγγια 1 585

6. Βιολογική κόλλα αιμόστασης   

 1,5ml) 2 561,6

 3ml) 2 889,2

 5ml) 2 1076,4

7.
Κόλλα  αιμόστασης  –  στεγανοποίησης  για
νευροχειρουργικές επεμβάσεις 2 547,56

8. Κόλλα σύγκλισης δέρματος   

     
A).  10 117

     
Β).  10 304,083

86. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ   

1.
Ευθύγραμμα αυτόματα επαναφορτιζόμενα 
συρραπτικά μιας χρήσης.   

 60mm κανονικούς 2 421,2

 60mm παχείς 2 421,2

 90mm κανονικούς 2 526,5

 90mm παχείς 2 526,5

2. Ανταλλακτικές κασέτες μιας χρήσης ( για τα είδη 1. )   

 60mm κανονικούς 2 203,58

 60mm παχείς 2 203,58

 90mm κανονικούς 2 210,6

 90mm παχείς 2 210,6

3.

Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης 
κανονικών - λεπτών και παχέων ιστών 40mm, κυρτής 
γραμμής συρραφής, με προφίλ 30mm 2 1193,4

4.
Ανταλλακτικές κασέτες κυρτής κεφαλής 40mm, κυρτής 
γραμμής συρραφής, με προφίλ 30mm 2 514,8

5.
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής/αναστόμωσης μήκους 55mm 4 1170
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6.
Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία 
διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm 4 1450,8

7. Εργαλεία διατομής / αναστόμωσης, μήκους 100mm 2 793,26

8.
Ανταλλακτική  κεφαλή   για  τα  παραπάνω  εργαλεία,
( για τα είδη 5., 6. & 7. )   

     
α). 55mm 4 692,64

     
β). 75mm 4 879,84

     γ
). 100mm 2 470,34

9.
Εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής ιστών 60mm & 
80mm   

     
α). 60mm μεσσαίου - παχείς 3 1123,2

     
β). 60mm πολύ παχείς 3 1123,2

      
γ). 80mm μεσσαίου - παχείς 3 1228,5

     
δ). 80mm πολύ παχείς 3 1228,5

10.
Ανταλλακτική κεφαλή με κοπτική λάμα 60mm & 80mm
( για τα είδη 9. )   

     
α). 60mm μεσσαίου - παχείς 3 561,6

      
β). 60mm πολύ παχείς 3 561,6

      
γ). 80mm μεσσαίου - παχείς 3 726,57

      
δ). 80mm πολύ παχείς 3 726,57

11. Κυκλικοί αναστομωτήρες.   

Α.
α). 29mm 2 943,02

     
β). 33mm 2 943,02

Β.
α). 29mm 2 1797,12

     
β). 31mm 2 1797,12

Γ.
α). 28mm 2 1205,1

     
β). 31mm 2 1205,1

87. Σετ αιμορροειδεκτομής 2 936

88. Αυτόματη λαβίδα απολίνωσης αγγείων   

      
α).  μήκους 23,8cm 2 260,91

      
β).  μήκους 29,2cm 2 260,91
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γ).   μήκους 33,7 cm 2 260,91

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :  119.971,91

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  –ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Οι κάτωθι ειδικοί όροι αφορούν όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου διαγωνισμού και 

σκοπό έχουν την διασφάλιση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των προσφερομένων

υλικών και την ορθή προμήθεια αυτών από το Νοσοκομείο:

 Να περιλαμβάνεται το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου μεταφρασμένο στα 

Ελληνικά.

 Τα προϊόντα να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η 

ένδειξη CE Mark.

 Να προσκομίζονται τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες, κατά προτίμηση τυχαιοποιημένες, 

δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, που να πιστοποιούν την 

αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε διάφορες χειρουργικές ειδικότητες.

 Ή ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.

 Το κακό αποτέλεσμα μετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου

θα αποτελεί λόγο απόρριψης.

 Προσκόμιση καταλόγου Νοσοκομείων που ήδη προμηθεύονται το προϊόν.

 Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του 

προϊόντος και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που

είναι διαφορετικά).

 Ή προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την 

κατασκευάστρια, να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για τη 

διακίνηση του προϊόντος στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, 

ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, 

η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων 

των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση-απόσυρση προϊόντος, ή μετά 

από την συμπλήρωση της « Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων » ( Λευκή Κάρτα ).

 Κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την 

κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας με αναφορά 

στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, που να αναφέρει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της 

σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια εταιρεία θα δεσμευτεί να 

την προμηθεύσει με την συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της 

σύμβασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
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1. Κουστούμια ( παντελόνι – πουκάμισο ) πολλαπλών χρήσεων.
Κουστούμι ( παντελόνι & πουκάμισο)  UNISEX από ύφασμα  TOPCOT  διπλής όψεως &
CLASSICV με λαιμόκοψη, με τσέπες ( μέσα – έξω ), με λάστιχο ή φακαρόλα στη μέση,
υποαλλεργικά και αντιστατικά, διαφόρων μεγεθών(S,M,L,XL) και χρωμάτων.

Να  πλένονται στο πλυντήριο και να είναι μεγάλης αντοχής και να μην μαζεύουν και
ξεβάφουν.

Να είναι χρώματος πράσινο και μπλε σκούρο.

2. Κουστούμια (παντελόνια – πουκάμισα) μιας χρήσεως.
Ή μπλούζα να είναι σχεδιασμένη με κοντό μανίκι και τσέπη για λόγους ευκολίας, ενώ
το παντελόνι να έχει κορδόνι για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.  

Τα υλικό που χρησιμοποιείται να είναι αδιαφανές και αεροδιαπερατό.  

Να διατίθενται σε μεγέθη Small, Medium, Large και X- Large. 

3. Μπλούζες - Ρόμπες χειρουργείου πολλαπλών χρήσεων , υφασμάτινες – αδιάβροχες.
Μπλούζα  χειρουργείου  με  αλληλοκαλυπτόμενη  πλάτη  με  κορδόνια,  μπροστινό
τμήμα και μανίκια σε ύφασμα φράγμα υγρών και σωματιδίων και μανσέτα ελαστική.

Μεγάλης αντοχής, υποαλλεργική, αντιστατική, μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο, χωρίς να
ξεβάφει και με προστασία από την δισδηση αίματος,  υγρών και παθογόνων ιών.Να
είναι χρώματος πράσινο σκούρο.

Μεγέθους: Large – Xlarge.

4. Μπλούζες – ρόμπες  χειρουργείου, αποστειρωμένες ( μιας  χρήσεως )
Α). Απλές (L – XL).

 Να φέρει ειδική αδιάβροχη ενίσχυση ,από φιλμ πολυαιθυλενίου και non-
wovenβισκόζη ,από το θώρακα έως κάτω και στα μανίκια από τις μανσέτες μέχρι τους 
αγκώνες.

 Να κλείνει πίσω και να καλύπτει την πλάτη σε σχήμα φακέλου.
 Το μήκος της μπλούζας να είναι τουλάχιστον μέχρι την μέση της κνήμης.
 Ή μπλούζα να μην εμποδίζει την αναπνοή και τις κινήσεις του σώματος.
 Να είναι διπλωμένη με πρακτικό και εύκολο τρόπο για άσηπτη  ένδυσης.
 Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (L, XL,) και το σύμβολο να είναι ορατό χωρίς να 

ξεδιπλωθεί η μπλούζα.
 Ή ζώνη να είναι πιασμένη σε χάρτινη κάρτα.
 Συσκευασία μικρού  μεγέθους για οικονομία χώρου.
 Να φέρει διπλό τρόπο κλεισίματος πίσω στον λαιμό για μεγαλύτερη ασφάλεια και 

άνεση.
 Οι μανσέτες να είναι μαλακές.
 Σε κάθε πακέτο μπλούζας , να υπάρχουν 2 χειροπεσέτες

Β). Ενισχυμένες  (L – XL).

Εκτός των παραπάνω πρέπει:

 Να είναι ανθεκτική, αεροδιαπερατή, αδιαπέραστη από κάθε είδους   

μικροοργανισμούς και υγρά.
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 Να είναι υδροαπωθητική και αδιαπέραστη στα βακτηρίδια.

 Να είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό για αποφυγή αλλεργιών.

 Να έχει ισχυρές ραφές, θερμοσυγκολλημένες, για την αποφυγή εισροής υγρών κατά

την επέμβαση.

 Να έχει ελάχιστο μήκος τουλάχιστον 140cm.

5. Σαμπό – τσόκαρα χειρουργείου.
Σαμπό  χειρουργείου  από  χυτή  πολυουρεθάνη  (  μασίφ  )  με  πλαϊνές  τρύπες
αερισμού.

Αντιολισθητικά – ανατομικά – αντιστατικά με σύστημα κραδασμών στη φτέρνα
για πολύωρη χρήση και ορθοστασία.

Να  πλένονται στο πλυντήριο στους  90*C και να αποστειρώνονται.

       Μεγέθους Ν*36 έως και Ν*47.

6. Χειρουργικά πεδία – ιματισμός  αποστειρωμένος  μιας χρήσεως

Γενικές Προδιαγραφές :

Ο   Χειρουργικός  Ιματισμός  μιας  χρήσης,  θα  πρέπει  να  εναρμονίζεται  με  τις
απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού  –  Ελληνικού  Προτύπου  ΕΛΟΤ-  ΕΝ  13795  1-2-3  περί
χειρουργικού ιματισμού.

Επιπλέον το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι :

 Θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  από  υλικό   non woven ώστε  να  είναι

υποαλλεργικό.

 Να είναι ανθεκτικό  στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, με συμπεριφορά υφάσματος, μειωμένη

μηχανική μνήμη, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανακλάσεις,  με μεγάλη

ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις για άνεση στο χειρουργείο.

 Θα πρέπει να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια ( χνούδι ) κατά την χρήση και να μην

γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή.

 Όπου υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία, αυτή να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο

δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί.

 Υπεραπορροφητικό,  μαλακό,  υγροαπωθητικό,  να  καλύπτει  τον  ασθενή  κοντά  στο
δέρμα του και να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση για να υποστηρίζει την φυσική
κατάσταση του ασθενούς.

 Σε κάθε ατομική συσκευασία εξωτερικά να αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία παρτίδας,
κατασκευαστή, μέσου αποστείρωσης, ημερομηνίας αποστείρωσης και λήξης,καθώς και
να φέρει εικονογράφημα του περιεχομένου της και περιγραφή αυτού στην ελληνική
γλώσσα για αποφυγή λαθών.

 Να φέρουν σήμανση  CEMARK στη συσκευασία.
 Να μην περιέχει λάτεξ που είναι αλλεργικό.
 Ή εσωτερική συσκευασία πρέπει να είναι διπλωμένη κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει

το άνοιγμά της με άσηπτη τεχνική, να είναι μία και το κάλυμμα τραπεζιού στα πακέτα.
ιματισμού να περιλαμβάνει όλα τα άλλα υλικά, ώστε ανοίγοντας το να είναι έτοιμα
προς χρήση, με δείκτη αποστείρωσης.

 Να κατασκευάζεται από υλικό κατά το δυνατόν λιγότερο εύφλεκτο.
 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία
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Α.ΠΑΚΕΤΟ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

 Να τηρεί τις γενικές προδιαγραφές του ιματισμού μίας χρήσεως.

 Από υλικό  non woven, και να  αποτελείται από τρία ( 3 ) στρώματα:  
 1. Απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. Ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών. 
 3. Εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 
χειρουργικού πεδίου.
 Περιεχόμενα Πακέτου:  
 1 Κάλυμμα κεφαλής  αυτοκόλλητο, 240x175 εκ.
 2 Πλευρικά καλύμματα  αυτοκόλλητα, 80Χ100 εκ.
 1 Κάλυμμα Τραπεζιού Mayo, από πολυαιθυλένιο,  80X150εκ.
 1 Κάλυμμα άκρων  αυτοκόλλητο, 170Χ240 εκ.
 1 Αυτοκόλλητη ταινία 10x50 εκ.
 2 Απορροφητικές πετσέτες.  
 1 Εξωτερικό περίβλημα/κάλυμμα τραπεζιού, αποστειρωμένο, αδιάβροχο με 
αντιολισθητική ενίσχυση, 150Χ200 εκ.
 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 
υποαλλεργική κόλλα που δεν ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 
ασθενή. 
 Να μην περιέχει Latex. 
 Σε κάθε ατομική συσκευασία η περιγραφή του προϊόντος να είναι και στην Ελληνική 
γλώσσα και να φέρει εικονογράφημα με το περιεχόμενο του πακέτου 
 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Β. ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ -  ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.

Να τηρεί τις γενικές προδιαγραφές του ιματισμού μίας χρήσεως.

 Από υλικό non woven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:
 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου.    
 Περιεχόμενα Καλύμματος:  
 Οπή χειρουργικού πεδίου 25Χ30εκ., με αυτοκόλλητο περιμετρικά.  
 2 πλευρικές, διαφανείς πλαστικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων, με ταινίες κλεισίματος

Vel)cro.  
 Πλευρικές προεκτάσεις κάλυψης χεριών.  
 4 ταινίες συγκράτησης σωλήνων και καλωδίων, Velcro.  
 Διαστάσεις: 254/195εκ.Χ314εκ.
 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από 
τον ασθενή.

  Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 
γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που θα εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

Γ. ΠΑΚΕΤΟ   ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ.

.Να τηρεί τις γενικές προδιαγραφές του ιματισμού μίας χρήσεως.
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 Από υλικό nonwovenκαι να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:
 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς

 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών 

 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 
χειρουργικού πεδίου.    

 Περιεχόμενα Πακέτου:  

 1 Βασικό κάλυμμα  με απορροφητική, αντιμικροβιακή ενίσχυση διαστάσεων 
250/195Χ350 εκ.

 1 Κάλυμμα τραπεζιού Μayo, από πολυαιθυλένιο, αδιάβροχο με αντιολισθητική 
ενίσχυση, 80Χ145 εκ.

 1 Εξωτερικό περίβλημα/ κάλυμμα τραπεζιού, αδιάβροχο, 150Χ200 εκ.

 Να Φέρει ενσωματωμένα στηρίγματα για την συγκράτηση σωλήνων & καλωδίων. 

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 
υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από 
τον ασθενή.

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 
γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

Δ.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

         Να τηρούν τις γενικές προδιαγραφές του ιματισμού μίας χρήσεως.

1). Πακέτο άκρων.

Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου.    
 Περιεχόμενα Πακέτου:  
  - 1 Κάλυμμα Τραπεζιού Mayo, 80 X 150εκ.
  - 1 Κάλυμμα ΤραπεζιoύBackTabl)e, 150χ200εκ.,  με Ενίσχυση
  - 1  Ορθοπεδική κάλτσα Stockinette33 X 110 εκ.
  - 1  Βασικό κάλυμμα άκρου από υλικό με αντιμικροβιακή ενίσχυση, με ελαστική οπή 6 

εκ., διαστάσεων 200 X 300 εκ.& στηρίγματα στήριξης σωλήνων και καλωδίων.
 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 
ασθενή.

 Κατασκευασμένο από ισοθερμικό non woven υλικό. Το υλικό κατασκευής να είναι 
απορροφητικό, μαλακό,  και να παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση για να υποστηρίζει τη 
φυσική κατάσταση του ασθενούς 

  Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 
γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική. 
 Να μην περιέχει  Latex. 
 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 
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2). Πακέτο ισχίου.

Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου.    
 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 - 3    Αυτοκόλλητες ταινίες 10x50 εκ.

 - 2    Απορροφητικές πετσέτες.  

 - 1    Ορθοπεδική Κάλτσα Stockinette33X110 εκ.

 - 1    Κάλυμμα Κεφαλής Αυτοκόλλητο 150Χ240 εκ.

 - 1    Κάλυμμα 75Χ90 εκ.

 - 1    Βασικό σχιστό κάλυμμα άκρου,  αυτοκόλλητο, 220Χ300 εκ. με σχισμή 15*100 εκ.

 - 1   Κάλυμμα τραπεζιού ΜΑΥΟ 80X150 εκ.

 - 1   Εξωτερικό περίβλημα/ κάλυμμα τραπεζιού αποστειρωμένο, αδιάβροχο, 150Χ200 

εκ.

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 

ασθενή. 

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 

γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 H εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική. 

 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

3). Πακέτο αρθροσκόπησης. 

Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 4 Χειροπετσέτες

 1 Αυτοκόλλητο κάλυμμα 75x90εκ.

 1 Κάλυμμα 150x180εκ. 

 1 Ορθοπεδική κάλτσα Stockinette33x110εκ.

 2 Αυτοκόλλητες ταινίες ιματισμού 10x50εκ. 

 1 Κάλυμμα αρθροσκόπησης 3ων στρωμάτων  με ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής 

υγρών, διπλή ελαστική οπή 7 εκ., έλασμα μορφοποίησης του σάκου, βαλβίδα εκκένωσης 

υγρών, στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων, 230χ320εκ.

 1 Κάλυμμα τραπεζιού mayo,αδιάβροχο  με αντιολισθητική ενίσχυση,  80χ150εκ.

 1 Εξωτερικό περίβλημα/Κάλυμμα τραπεζιού, αδιάβροχο  με αντιολισθητική ενίσχυση, 

150χ200εκ.

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 

ασθενή. 
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 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα 

και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

4). Κουρτίνα κάθετης απομόνωσης ισχίου.

 Διαφανής κουρτίνα κάθετης απομόνωσης, διαστάσεων 330 X 224εκ.

 Από αντιστατικό μαλακό πολυαιθυλένιο. 

 Αντιμικροβιακό ενσωματωμένο τεμνόμενο οθόνιο, 42X32εκ.

 Σάκος περισυλλογής υγρών με φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης

 Θήκες τοποθέτησης εργαλείων  

 Στηρίγματα καλωδίων με Vel)cro

 Με δυνατότητα στήριξης σε στατώ / ράμπα στήριξης. να διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία, σε 

ολόληρο το επάνω μέρος του καλύμματος. 

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να διαθέτουν υποαλλεργική κόλλα ώστε να

μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον ασθενή.

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα 

και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική 

 Να μην περιέχει Latex. 

 Να Διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

5). Κάλυμμα χειρός.

 Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 Κάλυμμα χειρός  3 στρωμάτων, με ελαστική οπή 5εκ.  

 Απορροφητική, αντιμικροβιακή ενίσχυση

 Πλευρική προέκταση κάλυψης χεριού  

 Στηρίγματα σωλήνων αναρρόφησης και καλωδίων διαθερμίας  

 Διαστάσεις 200Χ370εκ.

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 

ασθενή.

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 

γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

 Να μην περιέχει Latex. 

 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 

Ε. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 

1). Πακέτο κυστεοσκόπησης.

 Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
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 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 -1 Κάλυμμα  κυστεοσκόπησης σχήματος Τα, 170Χ230 εκ., οπή 8Χ15εκ. Στηρίγματα 

σωλήνων αναρρόφησης και καλωδίων διαθερμίας, πλέγμα διήθησης  30Χ30εκ.

 -1 Απορροφητική πετσέτα, 40Χ40 εκ.

 -2 ποδονάρια λίθου  

 -1 Εξωτερικό περίβλημα/ κάλυμμα τραπεζιού αποστειρωμένων, αδιάβροχο, με 

αντιολισθητική ενίσχυση, 150Χ200εκ.   

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστε να μηνερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 

ασθενή.

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 

γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

 Να μην περιέχει Latex. 

 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 

2). Διουρηθρικό πακέτοTUR.

 Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 1κάλυμμα με  προδιαμορφωμένη, αυτοκόλλητη οπή και απορροφητική ενίσχυση  

περιμετρικά.   

 Σάκος με βαλβίδα παροχέτευσης και φίλτρο διήθησης συγκράτησης σωματιδίων 

 Περιμετρικό έλασμα διαμόρφωσης σχήματος.  

 Στηρίγματα συγκράτησης σωλήνων.  

 Ελαστική δακτυλοθήκη χωρίς λατέξ.  

 Αυτοκόλλητη ταινία συνένωσης της χειρουργικής μπλούζας. 

 Διαστάσεις 150/200 X 310 εκ.    

 Στην συσκευασία να  εμπεριέχονται &2ποδονάρια λίθου.

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκ. με υποαλλεργική 

κόλλα και δεν ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον ασθενή.

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα 

και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

 Να μην περιέχει Latex. 

 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

ΣΤ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ                                                                                                            
1). Οφθαλμολογικό κάλυμμα.

 Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
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 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 Διαφανή αυτοκόλλητη επιφάνεια χειρουργικού πεδίου με ενσωματωμένο τεμνόμενο 

οθώνιο, 8Χ11 εκ.  

 1 ή 2 σάκους περισυλλογής υγρών με ελάσματα μορφοποίησης.  

 Διαστάσεις 100x120 εκ.  

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα και να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 

ασθενή.

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα 

και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

 Να μην περιέχει Latex. 

 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. 

2). Χειρουργικό Πακέτο Καταρράκτου.

 Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:  

 Κάλυμμα  τραπεζίου  150x140cm –  τεμ.1 Οθώνειο  μη  υφασμένο  100x120cm με  σακούλα
περισυλλογής υγρών – τεμ.1  Χειρουργικό πεδίο 100x160cm – τεμ.1  Σύριγγα 1 ml – τεμ.1 
Σύριγγα 3 ml – τεμ.2 Σύριγγα 5 ml) – τεμ.2  Σύριγγα 10 ml - τεμ.1 Αποστειρωμένη κομπρέσα
γάζα 7.5 x 7.5cm – τεμ.10 Οφθαλμολογικό επίθεμα – τεμ.1  Τριγωνικά σπογγίδια με λαβή -
τεμ.5   Μπολ πλαστικό  60ml -  τεμ.1 Αποστειρωμένες  ποδιές  χειρουργείου μεγέθους  L με
πετσέτα χειρός–  τεμ. 2 Μαχαιρίδιο 2.75mm με άνω & κάτω κοπτικά σημεία, ειδική επίστρωση
κατά των αντανακλάσεων του– τεμ. 1  Μαχαιρίδιο 15*– τεμ. 1  Βελόνη καψουλόρηξης25G –
τεμ.  1   Βελόνη υδροδιαχωρισμού27GAngl)ed– τεμ.  1 Βελόνη αέρος  27G –  τεμ.  1   Ζεύγη
γαντιών αποστειρωμένα No.7.5 – ζεύγη τεμ. 2

Ζ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Επεμβατικό Πακέτο Αγγειογραφίας. 
 Να περιλαμβάνει:

 Κάλυμμα τραπεζιού 150*190 εκ.

 Μπλούζες XL ενισχυμένες

 Σύριγγες 10 ml)LuerLock

 Σύριγγες 20 ml)LuerLock

 Σύριγγες 5 ml)LuerLock

 Βελόνα παρακέντησης 18G, 7cm

 Νυστέρι Νο 11, με χειρολαβή

 40 Γάζες 12pl)y, 10*10 εκ.

 SpongeStick 8’’

 Λαβίδα 18 εκ.  
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 Stopcock 3way υψηλών πιέσεων

 Μπολ 250 ml)

 Μπολ 500 ml)

 Διαφανές σάκος 100*100 εκ.

 Διαφανές σάκος 50*100 εκ.

 Μπολ 2.500 έως 6.000 ml)

 Κάλυμμα αγγειογραφίας, με 2 διαφανή παράθυρα και 2 μηριαίες οπές, 220*330 εκ.

 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα ώστενα μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από τον 

ασθενή .

 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα 

και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.

 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.

Η) Ω.Ρ.Λ. ΠΑΚΕΤΑ   

 Πακέτο Ω.Ρ.Λ.

 Από υλικό nonwoven και να αποτελείτε από τρία ( 3 ) στρώματα:  

 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.  
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών.  
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου

 Περιεχόμενο Πακέτου:   1 κάλυμμααυτοκόλλητο195*280cmμε απορροφητική, 

αντιμικροβιακή ενίσχυση & στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων.

 1κάλυμμα κεφαλής αυτοκόλλητο 110*80cm.

 1 εξωτερικό-περίβλημα κάλυμμα τραπεζιού 200*130cm.

 1 κάλυμμα τραπεζιού Mayo.

Θ. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
1) MICROFOAM)Κάλυμμα MICROFOAM)κρανιοτομίας.

Να αποτελείται από 3 στρώματα: 
 1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς. 
 2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών. 
 3. εξωτερικό, υπεραπορροφητικό στρώμα για γρήγορη απορρόφηση των υγρών του 

χειρουργικού πεδίου.
 Χαρακτηριστικά Καλύμματος: 
 Οπή χειρουργικού πεδίου, σχήματος οβάλ, με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθώνιο, 

30Χ18 εκ. 
 Ενσωματωμένος σάκος περισυλλογής υγρών με έλασμα μορφοποίησης ανοίγματος και 

ρύθμισης ύψους, πλέγμα συγκράτησης οσταρίων και βαλβίδα παροχέτευσης. 
 Διαστάσεις 205Χ280εκ.   
 Επιπλέον οι αυτοκόλλητες περιοχές των πεδίων να είναι πλάτους 5 εκατοστών με 

υποαλλεργική κόλλα που δεν θα ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από 
τον ασθενή.

 Από ισοθερμικό non woven υλικό. Το υλικό κατασκευής να είναι απορροφητικό.
 Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική 

γλώσσα και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.
 Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.
 Να μην  περιέχει Latex.
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 Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

2) ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.
Κάλυμμα περιμετρικά του χειρουργικού πεδίου να  αποτελείται από 3 στρώματα: 
1. απορροφητικό, υποαλλεργικό στρώμα σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς. 
2. ενδιάμεσο πλαστικοποιημένο στρώμα για αποφυγή διαπερατότητας υγρών. 
3.  εξωτερικό,  υπεραπορροφητικό  στρώμα  για  γρήγορη  απορρόφηση  των  υγρών  του
χειρουργικού πεδίου.      
Θήκες εργαλείων, αυτοκόλλητες, εκατέρωθεν του πεδίου. 
Οπή χειρουργικού πεδίου με αυτοκόλλητο περιμετρικά, 10Χ30εκ. 
Προέκταση κάλυψης χεριών. 
4 ταινίες vel)cro, στήριξης σωλήνων και καλωδίων  
Διαστάσεις 285Χ351Χ251εκ.
Επιπλέον  οι  αυτοκόλλητες  περιοχές  των  πεδίων   να  είναι  πλάτους 5 εκατοστών  με
υποαλλεργική κόλλα ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους από
τον ασθενή.
Κατασκευασμένα  από  ισοθερμικό  non woven  υλικό.  Tο  υλικό  κατασκευής  να  είναι
απορροφητικό.
Κάθε ατομική συσκευασία να φέρει την περιγραφή του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα
και εικονογράφημα με την περιγραφή του προϊόντος.
Ή εσωτερική συσκευασία να είναι από υλικό που εξασφαλίζει την άσηπτη τεχνική.
Να μην περιέχει Latex.
Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία.

 

7. Κάλυμμα κάλυψης χειρουργικής τράπεζας.
Κάλυμμα  χειρουργικής  τράπεζας  υπεραπορροφητικό,  τεχνολογίας  SAP,  αποτελούμενο
από  τρία  στρώματα.  α).  Άνω  στρώμα  από  100%  υδρόφιλο πολυπροπυλένιο,  β)
εσωτερικό  στρώμα  από  υπεραπορροφητικό  φύλλο  διατήρησης  της  στεγανότητας
τεχνολογίας  SAP,  με  περιεκτικότητα  σε  στερεοποιητή  υγρών  τουλάχιστον  85±5gr/m2,
απορροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 4l)t/m2, που μετασχηματίζει τα υγρά σε τζέλ.  γ)
κάτω  στρώμα  από ισχυρό  ισοθερμικό  και  αδιαπέραστο  αντιμικροβιακό  φραγμό  από
ασημένιο φύλλο πολυαιθυλενίου τερεφθαλικού πολυεστέρα ( PET ) πάχους τουλάχιστον
20microns για την θερμοπροστασία του ασθενή και με αντοχή εφελκυσμού  220kg. Μη
αγώγιμο  για  χρήση  ηλεκτροχειρουργικής,  χωρίς  περιεκτικότητα  βάμβακος  και  χωρίς
περιεκτικότητα λάτεξ.

Να πληρεί τις προδιαγραφές του EN 13795 standard. 

Διαστάσεις:α).230x140cm

            β).155x140cm.

8. Τετράγωνα – χειρουργικά πεδίαμιας χρήσης διαφόρων διαστάσεων
Αδιάβροχα,  αποστειρωμένα  μιας  χρήσεως3 στρωμάτων  με  εξαιρετική  αντοχή  στο
σχίσιμο και στην τριβή με οπή ή χωρίς οπή & με αυτοκόλλητο στις άκρες για συγκράτηση.

 Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο  3 στρωμάτων με αυτοκόλλητη ταινία 150*240cm.

 Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο  3 στρωμάτων, ορθοπεδικό με σχιστό U,  225*260cm.

 Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο  3 στρωμάτων, με οπή στο μέσο,  75*90cm.

 Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο  3 στρωμάτων, 75*90cm.

 Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο  3 στρωμάτων, με οπή στο μέσο,  45*70cm.

 Χειρουργικό πεδίο αποστειρωμένο  3 στρωμάτων, 45*70cm.
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9. Αναλώσιμο υλικό καταμέτρησης γαζών διεγχειρητικά.

                  Το σύστημα να αποτελείται από διαφανείς θήκες που  μπορεί να τοποθετήσει

ο      χρήστης  τις  χρησιμοποιημένες  γάζες   για  εύκολη  και  γρήγορη

καταμέτρηση  ,στηριζόμενο  σε  ράγα πάνω σε  τρόλευ  για  την  εύκολη μετακίνηση  στο

χειρουργείο αλλά και σε τοίχο."

Nα διατίθεται σε δύο κωδικούς για  συγκράτηση έως και πέντε γάζες ή δέκα 4  x 4 ανά

σάκο   ώστε  να  επιλέγεται  ο  αντίστοιχος  κωδικός   από  τον  χρήστη  ανάλογα  με  την

διάρκεια του χειρουργείου το κατάλληλο αναλώσιμο.

Nα  διατίθεται  σε  απαραίτητα  στην  αγορά  και  σε  "καθαρή"  και  σε  "αποστειρωμένη"

συσκευασία.

10.  Κασετίνα καταμέτρησης βελονών.

Κασετίνα - Καταμετρητής βελονών που να διαθέτει:  

Μονή μαγνητική επιφάνεια. 

Αυτοκόλλητο αφρώδες υλικό 20 θέσεων για τοποθέτηση – καταμέτρηση βελονών.  

Ειδική εγκοπή για αφαίρεση χειρουργικών λεπίδων 

Να  υπάρχει  δυνατότητα  ασφαλούς  κλεισίματος  κατά  την  απόρριψη  δια  μέσου  2
συρταρωτών και χρωματικά διαχωριζόμενων ασφαλειών. 

Να είναι αποστειρωμένο.  

Διάσταση : 11cm μήκος / 5,5cm πλάτος / 3cm ύψος (κλειστού κυτίου) 

11.  Μαγνητικό χειρουργικό πεδίο.

Το  μαγνητικό  χειρουργικό  πεδίο  να  είναι  επαναχρησιμοποιούμενο  και  να  μπορεί  να
αποστειρωθεί μετά από το χειρουργείο.
   Να διατίθεται σε δύο κωδικούς και με θήκες στερέωσης εργαλείων και χωρίς  θήκες
στερέωσης.
  Να διατίθεται σε  διαστάσεις: 25,5cm*40,5cm&40,5cm*51cm.

12.   Μαγνητική διεγχειρητική θήκη τοποθέτησης εργαλείων.

Μαγνητική εργαλειοθήκη για την οργάνωση και μεταφορά  χειρουργικών εργαλείων στο
αποστειρωμένο πεδίο.
Να είναι αποστειρωμένη, να είναι μιας χρήσεως, με αντιολισθητική επιφάνεια και  θήκες
στερέωσης. 
Να διατίθεται σε διαστάσεις:25.4x40.6cm&40.6x50.8cm.

13.  Ισοθερμικό πεδίο.
Ισοθερμικό πεδίο τριών επιπέδων από αλουμίνιο άριστης ποιότητας, για προστασία από
υποθερμία,  από μονωτικό υλικό μη-αγώγιμο,  αντιστατικό και  ακτινοδιαπερατό,  τριών
στρωμάτων  (Βαμβακερό  nonwoven /  Αλουμίνιο  /  Πλαστικό)  για  συγκράτηση  της
απώλειας  της  θερμοκρασίας  του  σώματος  μέχρι  85%  κατά  την  διάρκεια  των
χειρουργικών  επεμβάσεων  και  την  ανάνηψη,  να  διαθέτει  λαιμόκοψη  για  καλύτερη
εφαρμογή. 

Διαστάσεων:120cmx120cm 

                       210cmx120cm
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14.  Σάκος - κάλυμμα τραπεζιού Mayo.
Αποστειρωμένος  μιας  χρήσεως  ,αδιάβροχος,  από  υψηλής  πυκνότητας  πολυαιθυλένιο,
μεγάλης αντοχής στο σχίσιμο, με απορροφητική & αντιολισθητική ενίσχυση, 80cm*145cm.

15.  Περισκελίδα μηρού αντιθρομβωτική.
Να διαθέτει τρεις ( 3 ) θαλάμους και να ασκείται διαφορετική πίεση στον καθένα: 45,40 και
30mmHg( αστράγαλος,γάμπας και μηρού) με συνολικό χρόνο συμπίεσης 11sec.Να έχουν τη
δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο
για  κάθε  ασθενή  ώστε  να  προσαρμόζεται  αναλόγως  ο  κύκλος  συμπίεσης  –
αποσυμπίεσης.Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή
του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγή της πίεσης στον αεροθάλαμο του
γαστροκνημίου.

Να διατίθενται σε μεγέθη: Small – Medium – Large.

Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση.

Όλα τα παραπάνω να πιστοποιούνται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Ή εταιρεία που θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή στα ανωτέρω θα παραχωρήσει προς χρήση των
περισκελίδων ένα μηχάνημα προς χρήση στο Χειρουργείο του Νοσοκομείου.

16.  Ενιαίο κάλυμμα πλήρους κάλυψης C - ARM.
Καλυμμα ακτινολογικών μηχανημάτων C-ARM, αποστειρωμένο μιας χρήσεωςαποτελούμενο
από δύο διαφανή πλαστικά στρογγυλά καλύμματα για την κάλυψη βάσης και κεφαλής και
ένα διαφανές πλαστικό κεντρικό κάλυμμα με ειδικά κλιπ για τη στερέωση του τόξου και την
εύκολη τοποθέτησή του, διαστάσεως 152*267cm. 

17.  Θήκη εργαλείων ( διαθερμίας – αναρρόφησης ).
Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό, αδιάβροχο διαφανές υλικό 2  θηκών ( 35*40cm)
και αυτοκόλλητη ταινία στερέωση.

     Να είναι σε αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία με ημερομηνία λήξεως.

18.  Βούρτσες χειρουργείου μιας χρήσεως για τα χέρια. 
Να φέρουν σφουγγάρι εμποτισμένο με χλωρεξιδίνη ή ιώδιο από την μία πλευρά, μαλακές 
με νάυλον οδοντώσεις από την άλλη και ξέστρο καθαρισμού νυχιών.

19.  Αιμοστατική – ελαστική ταινία Esmark, ισχαιμικής περίδεσης.
Αιμοστατική – ελαστική  ταινία  Esmark, ισχαιμικής περίδεσης. μιας χρήσης, διαστάσεων
5cm, 10cm, 15cm.

20.  Ανταλλακτική λεπίδα.

Ανταλλακτική λεπίδα για ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ( REMINGTONModel 9604 ) μιας 
χρήσεως για την προεγχειρητική αφαίρεση του τριχωτού διαφόρων επιφανειών.

21.  Αντιμικροβιακό ποδόμακτρο.
               α). Αντιμικροβιακό ποδόμακτρο ( τάπητας ) με χημικό δείκτη   
                    ιόντων αργύρου.
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Πολυστρωματικό,  αντιμικροβιακό,  αντιμυκητιακό  ποδόμακτρο  με  ενσωματωμένα  ιόντα
αργύρου.
Ναδιαθέτει τεκμηριωμένη αντιμικροβιακή δράση (κατά ISO 22196:2011) και αντιϊκή δράση
έναντι SARS – COV-2_COV2019 (κατά ISO 21702:2019). 
Να διατίθεται σε μορφή σετ 30 φύλλων, εξαιρετικά λεπτού πάχους, με κολλητική ουσία μη
τοξικό.
Να επικολλάται στο δάπεδο χωρίς να μετακινείται ή να διπλώνει.
Τα φύλλα να είναι αριθμημένα, εύκολα στη τοποθέτηση και στην αφαίρεσή τους. 
Να είναι  κατάλληλο για την πρόληψη εξάπλωσης μολύνσεων σε αίθουσες  χειρουργικών
επεμβάσεων, σε χώρους αποστείρωσης, σε ΜΕΘ, κλινικές Covid-19 κλπ. 
                    Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος, εργαστηριακών τεστ  
                    αποτελεσματικότητας ( κατά ISO 22196:2011 και ISO 21702:2019 ) και 
                    πιστοποιητικών προϊόντος και κατασκευαστή.       
Να διατίθεται σε διαστάσεις: 60cm x 115cm και 45cmx 115cm.

            β). Αντιμικροβιακό, απορροφητικό  ποδόμακτρο ιόντων αργύρου τεχνολογίας
BIOMASTER.

Απορροφητικό, αντιμικροβιακό ποδόμακτρο με ιόντα αργύρου ( τεχνολογία BIOMASTER ).
Από  υπερ-απορροφητικό,  μη  υφαντό  (  non-woven )  στρώμα  ινών  πολυεστέρα,  και
αδιαπέραστο από υγρά φιλμ πολυεστέρα με συγκολητική ουσία για επικόλληση στο δάπεδο.
Να επικολλάται  στο δάπεδο χωρίς να μετακινείται,  να διπλώνει  ή να ζαρώνει  και  να  είναι
απόλυτα αντιολισθητικό.  Να απορροφά μεγάλες  ποσότητες υγρών (ορού,  υγρών έκπλυσης,
βιολογικών  υγρών,  αίματος  κλπ),  παρέχοντας  παράλληλα  ασφάλεια  και  αντιολισθητική
προστασία, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα πτώσης και τραυματισμού του προσωπικού. Να
διαθέτει  ενσωματωμένο  αντιμικροβιακό  πρόσθετο  Ιόντων  αργύρουπαρέχοντας  επιπλέον
προστασία από υγρά έκπλυσης, βιολογικά υγρά, αίμα κλπ και τη διασπορά τους, μειώνοντας
τις πιθανότητες διασταυρούμενης μόλυνσης.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 60cm x 90cm

22.  Τεμνόμενο χειρουργικό οθόνιο.

Κατασκευασμένο από διάφανο πολυαιθυλένιο.

Να είναι επιστρωμένα με υποαλλεργική κόλλα.

Να έχουν αντιστατική, αντιθαμβωτική συμπεριφορά.

Να είναι ακτινοδιαπερατά.

Σε  κάθε  ατομική  συσκευασία  να  αναγράφεται  η  ημερομηνία  λήξης  της  αποθήκευσης  του
προϊόντος.

Να φέρει σήμανση CE.

Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

 Αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 35 x 35εκ.

 Αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 60 x 45εκ.

 Αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 60 x 85εκ.

23.  Αντιμικροβιακότεμνόμενο χειρουργικό οθόνιο.
Τεμνόμενα χειρουργικά οθόνια από πολυεστέρα. 

Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία ενσωματωμένη στην υποαλλαεργική κόλλα καθ’
όλη την επιφάνειά τους. 

Να επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 
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Να έχουν χαμηλή μνήμη επαναφοράς στο τέντωμα. 

Να είναι  συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία αλουμινίου για προστασία της ιωδοφόρου
ουσίας από το φώς. 

Να  κατατεθούν  κλινικές  μελέτες  που  να  αποδεικνύουν  την  αντιμικροβιακή  δράση  του
προϊόντος του σε σχέση με τον χρόνο χρήσης του επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. 

Να είναι αποστειρωμένα με γ΄ ακτινοβολία. Να κατατεθεί δήλωση συμμόρφωσης του οίκου
(CE) που να πιστοποιεί ότι είναι ταξινομημένα ως Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα Κατηγορίας ΙΙΙ
(ως συνδυασμός φαρμάκου + Ιατροτεχνολογικού Βοηθήματος).

Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

 44 x 35εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 34 x 35εκ.

       66 x 60εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 55 x 60εκ.

 66 x 45εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 56 x 45εκ.

 66 x 85εκ με αυτοκόλλητη τεμνόμενη επιφάνεια 56 x 85εκ.

24.  Αυτοκόλλητος, υποαλλεργικός, ημιελαστικός φορέας γάζας.

Διαστάσεις:15*10cm, 20*10cm.

25. Ταινία – Δείκτης ατμού.
     Ή ταινία να εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Στάνταρτς EN 867.1 που αφορούν “δείκτες
διαδικασίας” κατηγορία 1.

     Να φέρει χημικό δείκτη τυπωμένο διαγώνια, που θα αλλάζει ευκρινώς χρώμα κατά την
διαδικασία αποστείρωσης.

     Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στο λινό ιματισμό.

     Το χαρτί κατασκευής να είναι κρέπ, για να μην ξεκολλά κατά την φάση του κενού στη
διάγνωση του πακέτου.

           Να ξετυλίγεται εύκολα από τον ρόλο, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.

  Να είναι τυπωμένη η ημερομηνία λήξης αποθήκευσης του προϊόντος στο  εσωτερικό
κάθε ρόλου 

     Κάθε ρόλος να είναι συσκευασμένος ξεχωριστά για μεγαλύτερη προστασία.

     Να αναγράφεται στην προσφορά το πλάτος και το μήκος της ταινίας ανά ρόλο.

     Κάθε ρόλος να φέρει τυπωμένα:

           Την ένδειξη για την μέθοδο αποστείρωσης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί

           Το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή.

26.  Δείκτης ατμού.
Α. Χημικός δείκτης ατμού.

             Ολοκληρωμένοι  χημικοί δείκτες αποστείρωσης κατηγορία  5 σύμφωνα με το  ΕΝ
ISO11140-1 για τον έλεγχο πακέτων.    

Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης,  έτσι  ώστε να αντιδρούν σε όλες τις
σημαντικές παραμέτρους (θερμοκρασία – χρόνο – ατμό) της αποστείρωσης για προγράμματα
θερμοκρασίας 118°C έως και 138°C. 
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Να είναι συσκευασμένοι σε σακούλα αλουμινίου για προστασία από το ηλιακό φως και την
υγρασία. 

Να κατατίθεται φυλλάδιο οδηγιών & πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ  ISO 11140-1 επί
ποινή απόρριψης.

Β. Βιολογικός Δείκτης Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού 24min.

Το  Σύστημα  Βιολογικού  Ελέγχου  Αποστείρωσης  Ταχείας  Ερμηνείας   με  αξιόπιστα
αποτελέσματα  εντός  24  λεπτών  (min),  να  δίνει  στο  τμήμα  Κεντρικής  Αποστείρωσης  την
δυνατότητα  να  πιστοποιεί  την  εγκυρότητα  της  διαδικασίας  αποστείρωσης  ατμού  και  να
εξασφαλίζει  ότι τα αντικείμενα του συγκεκριμένου φορτίου είναι αποστειρωμένα, ασφαλή
και έτοιμα για χρήση μέσα στον ελάχιστο χρόνο των 24 λεπτών (min)με μέγιστη αξιοπιστία.

Με αξιόπιστα αποτελέσματα εντός 24 λεπτών (min), κάθε φορτίο μπορεί να ελεγχθεί και να
παραμείνει  στο  τμήμα  αποστείρωσης  μέχρι  να  είναι  διαθέσιμα  τα  αποτελέσματα  του
βιολογικού δείκτη και κατόπιν να δοθεί για χρήση. 

Ο βιολογικός δείκτης  πρέπει να είναι κατάλληλος για κύκλους αποστείρωσης 132°C -  135°C
σε κλίβανους υψηλού κενού.

27. Φίλτρο αποστείρωσης.

   Το φίλτρο να είναι στρογγυλό διαμέτρου 190mm, κατασκευασμένο από   non-woven υλικό,
βάρους 70 g/m² -5%, ατμοδιαπερατό.

  Ο δείκτης ατμού να αλλάζει  χρώμα και να είναι σύμφωνος με  EN 867 – 2 και  ISO 11140-
1:2014. 

28.  Ρόλλοι αποστείρωσης.                                                                                                 Ρόλοι 
αποστείρωσης εργαλείων, επίπεδο & τριών διαστάσεων(με ή χωρίς πιέτα ) όλων των 
διαστάσεων.

Χωρίς πιέτα: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm.

Με πιέτα: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm

29.  Κάλυμμα – χαρτί  αποστείρωσης.
                    α). Κάλυμμα - χαρτί συσκευασίας σετ αποστείρωσης (διαφόρων διαστάσεων)
WOVEN&CREPE.

Προδιαγραφές NonWoven:

Χαρτί  αποστείρωσης  non woven  για τη συσκευασία υλικών (ιματισμού – εργαλείων)  προς
αποστείρωση με ατμό και οξείδιο του αιθυλενίου. Από πλέγμα ινών κυτταρίνης και πολυεστέρα
, βάρους 57 gr/m³. 

Να είναι αδιάβροχο με υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό, σε στεγνή ( 2,1 Kn/m ) και υγρή(
1,7  Kn/m )  κατάσταση σύμφωνα με τα πρότυπα  ISO1924-2,  ISO3781,  ISO2758.  Να διαθέτει
υψηλή  αναπνευστικότητα  έως  18L/mn/1dm2 σύμφωνα  με  το  πρότυπο   ISO12625-3
προκειμένου να εμποδίζει τη συγκέντρωση υγρασίας στα εργαλεία και να ενισχύει την ασφαλή
φύλαξη των αποστειρωμένων πακέτων. Να έχει απαλή υφή, είναι εύκαμπτο, τυλίγεται εύκολα
και μην  ζαρώνει με αποτέλεσμα να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική του χειρουργείου. Να μην
απελευθερώνει μικροσωματίδια κατά το άνοιγμα των πακέτων, να  είναι άοσμο και μη τοξικό.
Να κατατεθεί  τεχνικό  φυλλάδιο  του  προϊόντος  που θα  πιστοποιεί  τα  παραπάνω επι  ποινή
απόρριψης.
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Διαστάσεις:

   50 x 50cm

75 x 75cm

90 x 90cm

100 x 100cm

120 x 120cm

137 x 137cm

                   β). Κάλυμμα -χαρτί περιτύλιξης εργαλείων για αποστείρωση σε κλίβανο 

                       ατμού, βαρέων σετ.

                        Να διατίθεται σε εναλλασσόμενη μορφή δυο χρωμάτων ( μπλε - πράσινο ) για
εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.

Ένα εκ των εναλλασσόμενων φύλλων να είναι 100% συνθετικό 5 στρωμάτων πολυπροπυλενίου
SSMMS βάρους ≥55 gr/m2 για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο.

Το δεύτερο φύλλο να είναι  βάρους ≥55  gr/  m2 με  συνθετικές  και  κυτταρινούχες ίνες  για
αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας (φαινόμενο υγρών πακέτων).

Να  είναι  υδρόφοβο,  αδιαπέραστο  στα  υγρά  και  στις  αλκοόλες  με  βαθμό
αλκοολοαπωθητικότητας ≥9.Να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό.

Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το άνοιγμα των πακέτων και να έχει ισχυρή φραγή
στα βακτηρίδια.

Με απουσία μηχανικής μνήμης για διατήρηση της άσηπτης τεχνικής.

Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 868-2, ΕΝ ISO 11607-1.

Να  κατατεθεί  το  Ξενόγλωσσο  φυλλάδιο  με  την  μετάφραση  του  στα  Ελληνικά,  το  Φύλλο
Τεχνικών Χαρακτηριστικών (Technical) DataSheet ) με αναφορά στα πρότυπα ελέγχου ( ΕΝ, ISO )
για  κάθε  τιμή  καθώς  και  το  πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  του  κατασκευαστή  ISO
13485.

Να προσφέρεται στις διαστάσεις:

100x100cm

120 x 120cm

140 x 140cm

30. EYECAUTERIES - Θερμοκαυτήρες μίας χρήσεως.                                                                            
Με μπαταρία, αποστειρωμένες για ειδικές χειρουργικές εφαρμογές όπως γυναικολογικές, 
ΏΡΛ, οφθαλμολογικές και γενικής χειρουργικής επεμβάσεις με διακύμανση έντασης 
θερμοκρασίας από 704ºC έως 1204 º  C. 

31. Διαθερμία - Μαχαιρίδιο/ηλεκτρόδιο κοπής και αιμόστασης. 
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α).Σε  ατομική  συσκευασία  με  ημερομηνία  λήξεως  και  με  αποσπώμενο  μαχαιρίδιο.   Με
χρωματικές  ενδείξεις,  μιας  χρήσης με  σταθερή λεπίδα 3cm,  αποστειρωμένα ,  να διαθέτει
εύκαμπτο καλώδιο έως 3 μέτρα, με δυνατότητα σύνδεσης σε όλους τους τύπου διαθερμίας.

β). Ήλεκτρόδιο/διαθερμία με όλα τα παραπάνω και επιπλέον με φωτισμό πεδίου.

32. Γείωση διαθερμίας με ενσωματωμένο καλώδιο.

    Να είναι μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία.

Να φέρει αυτοκόλλητο για να επικολλάται στο σώμα του ασθενούς.

Να έχει επίστρωση υποαλλεργικής αγώγιμης κόλλας σε όλη την επιφάνεια της πλάκας.

Το καλώδιο να είναι από υλικό που να μην τσακίζει εύκολα και να μην υφίσταται ρωγμές
κατά την αναδίπλωσή του.

Το άκρο σύνδεσης να είναι συμβατό με όλους τους τύπους διαθερμίας.

33. Θερμικό νυστέρι τεχνολογίας P2B ( PLASMATOBLADE ).
Θερμικό  νυστέρι  P2Bμε  ενσωματωμένη  τεχνολογία  λεπίδας  περιφερικού  πλάσματος  (
Peripheral)Pl)asma Bl)ade-P2B ). 
Να  διαθέτει  λεπίδα  μη  αγώγιμου  κεραμικού  πυρήνα,  με  ένα  εξαιρετικά  λεπτό  στοιχείο
σύρματος  στο  άκρο  της,  για  ελαχιστοποίηση  θερμικής  βλάβης  και  νεκρωτικής  ζώνης,  για
ταχεία, ελεγχόμενη, εύκολη και με ακρίβεια τομή / εκτομή ιστών αλλά και αιμόσταση / έλεγχο
αιμόστασης. 
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρχική τομή (δέρμα) και να παράγει μειωμένη ποσότητα
καπνού.
Να  απαιτεί  μικρότερη  ηλεκτρική  ισχύκαι  είναι  συμβατό  με  υπάρχουσες  λαβές  και
ηλεκτρογεννήτριες
Να διατίθεται: 0.4mmΜΠΛΕ

        0.2mmΛΕΥΚΟ

34. Σύστημα εκκένωσης καπνού και υγρών.

Σύστημα εκκένωσης καπνού και υγρών που να  επιτρέπει την ταυτόχρονη απομάκρυνση 
καπνού και υγρών από το ηλεκτροχειρουργικό σημείο.Να έχει τρεις τρύπες στο ακροφύσιο για 
ταχύτερη αναρρόφηση.Να διατηρείται το οπτικό πεδίο του χειρουργού και ηικανότητά του  να  
περιηγείται  σε  στενά  σημεία  κατά  την  επέμβαση.  Να  είναι  συμβατό με τις περισσότερες 
αναρροφήσειςκαι να προσαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα ηλεκτροχειρουργικά μολύβια. Να μην 
απαιτείται κεντρικός εξοπλισμός για την ενσωμάτωση του στο πρόγραμμα χειρουργικής 
εκκένωσηςκαπνού.Να διατίθεται σε δύο μεγέθη (standard&micro) γιακανονικά και μικρότερα 
ηλεκτροχειρουργικά μολύβια.

35.  Φίλτρο διήθησης του ενδοπεριτοναϊκού καπνού στις λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις.

Φίλτρο διήθησης λαπαροσκοπικού καπνού για τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 

Να  κατακρατά  κατακρατά>99,999% όλων  των  επικίνδυνων  παραγώγων  με  διάμετρο  έως
0,02μm που προέρχονται από οποιαδήποτε μορφή λαπαροσκοπικής χειρουργικής διαδικασίας.

Ή σύνθεση του φίλτρου να περιέχει ενεργό άνθρακα, βακτηριοφάγο MS2 και το B. Diminuta.
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36. Φίλτρο αποστείρωσης ύδατος για την αποφυγή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων .

Με διπλή μεμβράνη  supor 0.2μm, επικαλυμμένο με βακτηριοστατικό υλικό, διάρκειας  14 ή

31 ημερών, με ειδικό προσαρμογέα.

Να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες και validationguide.

37. Σετ κιρσών κάτω άκρων.
 Σετ εκρίζωσης φλεβών μιας χρήσης, αποτελούμενο απο σύρμα επικαλυμμένο με    

συμπολυμερές για αποφυγή τραυματισμών κατά την χρήση και 3 κεφαλές διαμέτρου 

9, 12 και 15mm.

38. Οφθαλμολογικό  λευκοπλάστ  διαφανή, υποαλλεργικό με ελαστικότητα 
2,5cm*9,14m.

39. Οφθαλμολογικά ταμπόν κάλυψης οφθαλμού μιας χρήσεως (αποστειρωμένo).

40. Οφθαλμολογικά χειρουργικά τριγωνικά σπογγίδια αποστειρωμένα με πλαστική 
λαβή.

41. Διατατικός δακτύλιος ίριδος.

Διατατικός δακτύλιος ίριδος,  από ΡΜΜΑ, αποστειρωμένο, με τέσσερις δακτυλίους στήριξης 
ατραυματικούς, 6,25 mm ενσωματωμένος σε ενθέτη μιας χρήσης για την εύκολη τοποθέτηση 
και αφαίρεσή του. Παρέχει οκτώ σημεία στερέωσης.
Για ένθεση από τομή 2,0 mm.

42. Πεταλούδα μιας χρήσεως  

Πεταλούδα μιας χρήσεως   ΄΄C΄΄  Cartridge για ενθέτη μεταλλικό πολλαπλών χρήσεων τύπου 
MONARCH III.
Συμβατό με μηχάνημα φακοτρυψίαςCENTURION.

43. Ιξωδοελαστικό οφθαλμολογικό υλικό.
Α.Υαλουρονικό νάτριο με την προσθήκη μανιτόλης.

Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικου Νατρίου, με την προσθήκη μανιτόλης, περιεκτικότητας
15,5mg/g, με μοριακό βάρος 2,2MDa., ph από 6.8εως7.6, οσμωμορικακότητα310mOst/kr. 

Να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης 1ml. 

Να διατηρείται σε θερμοκρασία 2C έως 25C

Β.Υαλουρονικό νάτριο υψηλής περιεκτικότητας 3%. 

Ιξωδοελαστικό διάλυμα Υαλουρονικου Νατρίου περιεκτικότητας 30,0mg/g, με μοριακό βάρος
2.400.000 Da., ph από 7.0εως7.5, οσμωμορικακότητα310mOst/kr. 

Να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης 1ml και κάνουλα 25G (Cl)earBackstop).

Να διατηρείται σε θερμοκρασία 2C έως 25C.

44. Βελόνα υδροδιαχωρισμού27GAngled.

45. Βελόνα καψουλόρηξης 25 - 27GA.
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46. Βελόνη διάνοιξης δακρυϊκών πόρων.

47. Κάνουλα κυστεοτόμου 25 - 27G.

48. Μαχαιρίδιo φακοτρυψίας 15*.
Μαχαιρίδιο 15* μοιρών  μιας χρήσης με χειρολαβή από ιατρικό χάλυβα για πλάγια είσοδο στον
πρόσθιο θάλαμο βοηθητικών εργαλείων.

49. Μαχαιρίδιo φακοτρυψίας.
Μαχαιρίδιο φακοθρυψίας μιας χρήσης κεκαμένο, 2,75mm,&3,0mm. 

Με  άνω  και  κάτω  κοπτικά  σημεία  ,  από  ιατρικό  χάλυβα  με  ειδικό  σχεδιασμό  για
οφθαλμολογικές επεμβάσεις , ειδική επίστρωση κατά των αντανακλάσεων του μικροσκοπίου
και  ειδική σήμανση στα  2mm ώστε να υπάρχει  η  δυνατότητα οπτικής αξιολόγησης  από το
χειρουργό του βάθους της τομής. 

50. Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης.
Στείρο  ρυθμισμένο  οφθαλμολογικό  αλατούχο  διάλυμα  έκπλυσης  ισότονο,  με  παρόμοια
σύνθεση  και  PH όπως  του  υδατοειδούς  υγρού  αποκλειστικά  για  ενδοφθάλμια  χρήση  σε
συσκευασία των 15 - 20ml.

51. Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης 500ml. 
Στείρο ρυθμισμένο οφθαλμολογικό αλατούχο διάλυμα έκπλυσης ισότονο σε πλαστικό σάκο,
που  να  μπορεί  να  τοποθετηθεί  εντός  μηχανήματος  φακοθρυψίας  για  τη  δημιουργία
ελεγχόμενης πίεσης του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης
αφαίρεσης του καταρράκτη, με παρόμοια σύνθεση και  PH όπως του υδατοειδούς υγρού. Να
περιέχει  ηλεκτρολύτες,  ιχνοστοιχεία  και  οργανικές  ουσίες,  εμπλουτισμένο  με  γλουταθιόνη,
διτανθρακικό νάτριο και  δεξτρόζη αποκλειστικά για ενδοφθάλμια χρήση σε συσκευασία των
500ml.Συμβατό με μηχάνημα CENTURIONVISIONSYSTEM.

52. Επιθέματα δακρυϊκών σημείων για ξηροφθαλμία & επιφορά.

53. Χρωστική περιφακίου BLUE DEMETHYLENE.
Χρωστική  περιφακίου ( ενέσιμη μορφή ) 1mlγια οφθαλμολογική χρήση.

54. Καθετήρας εμβολεκτομής

Να είναι κατασκευασμένοι από ειδική σύνθεση πολυαμύνης και πολυουρεθάνης για αντοχή σε 
μεγάλες πιέσεις. Οι καθετήρες να έχουν διαβάθμιση κάθε 10εκατοστά και να είναι 
χρωματισμένοι ανάλογα με το μέγεθός τους.Μεγέθους:3mm, 4mm, 5mm, 6mm.

55. Λαστιχάκια - LOOPS αγγείων.

Να είναι αποστειρωμένα ανά δύο σε συσκευασία μιας χρήσεως με ημερομηνία λήξεως, από 
βιοσυμβατική σιλικόνη, ακτινοεντοπιζόμενα και να προσφέρονται σε μεγέθη mini ( πλάτους 
1.3mm και μήκους 45cm ) –maxi( πλάτους 2mm και μήκους 45cm) καθώς και χρώματος 
άσπρο–κόκκινο–μπλε-κίτρινο.

56. Κερί  ορθοπεδικό.

Αποστειρωμένο μίγμα από κερί μέλισσας, παραφίνης και παλμιτικό ισοπροπυλεστέρα.
Κερί για χρήση στον έλεγχο της αιμορραγίας από διαχωρισμένα ή θραυσμένα άκρα οστών, που 
προκαλεί τοπική αιμόσταση, ενεργώντας σαν μηχανικό φράγμα.

57. Απορροφητικές πετσέτες.

Απορροφητικές πετσέτες χειρουργείου, αποστειρωμένες μιας χρήσεως.

58. Σωλήνας –κεραμιδάκι παροχέτευσης.
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Μεγέθους: 8mm,10mm,12mm

59. Ρυτινούχος γύψος(διαφόρων διαστάσεων).

α).Tαινία ρητίνης σε ρολλό.

8cm*3,6μέτρα

10cm*3,6μέτρα

12cm*3,6μέτρα

β). Ρυτινούχος επίδεσμος ταχείας πήξεως.

8cm

10cm

12cm

60. Ρύγχος – σωλήνας αναρρόφησης αποστειρωμένος μιας χρήσεως.

Ρύγχος αναρρόφησης  Yankauer με άκρο ελαίας με πτερύγιο, συνδεδεμένο με σωλήνα 6mm,
μήκους 2– 3μέτρων σε αποστειρωμένη συσκευασία.

61. Σάκος  αναρρόφησησης μιας χρήσεως .

Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό NON PVC, χωρίς ραφή/κόλληση στο κάτω
μέρος του για ασφάλεια.

Να φέρει στο κάλυμμα/καπάκι τρεις υποδοχές για ευχρηστία.

Να φέρει εσωτερική μηχανική βαλβίδα με αντιμικροβιακό φίλτρο προσαρμοσμένη σταθερά
κάτω από το κάλυμμα (καπάκι) που να λειτουργεί και ως προστασία από πιθανή υπερχείλιση
του σάκου με άμεση διακοπή της αναρρόφησης όταν διαβραχεί.

Να διαθέτει  απαραίτητα ενσωματωμένη βαλβίδα μη επιστροφής για την απομάκρυνση των
υγρών κατά τον χειρισμό των υλικών. 

Να φέρει ενδείξεις σύνδεσης με το κενό και τον ασθενή.

Να φέρει εντός της συσκευασίας σωλήνα σύνδεσης του σάκου με το σύνδεσμο της επιτοίχιας
αναρρόφησης.

Να  φέρει  γωνιώδες  συνδετικό  μιας  χρήσης  που  τοποθετείται  στη  σύνδεση  του  σάκου
αναρρόφησης  με  το  λάστιχο  αναρρόφησης  αποτρέποντας  την  κάμψη  του  λάστιχου
αναρρόφησης.

Να φέρει αντιαφριστική ουσία.

Να δηλωθεί ο παράγοντας στερεοποίησης των εισερχόμενων υγρών.

Να διατίθεται σε συσκευασία του ενός τεμαχίου.

Να καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο πριν τη χρήση.

Να έχει οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα (να κατατεθούν).

Να κατατεθεί δείγμα μαζί με κάνιστρο και βάση/στηρικτικό για δοκιμή του σάκου.  

Να παρέχονται  δωρεάν  προς χρήση τα απαιτούμενα  κάνιστρα,  βάσεις  και  στηρικτικά προς
χρήση του σάκου αναρρόφησης (σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων) και να τοποθετηθούν
από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Να προσφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί για τις απαιτούμενες χωρητικότητες: 1.0lt- 1.5lt-3.0lt. 
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62. Συρραπτικό – κλιπςδέρματος & εξολκέας.

α). Συρραπτικό δέρματος ( διαφόρων κλιπς ) αποστειρωμένος μιας χρήσεως & εξολκέας κλιπ
δέρματος

Περιστρεφόμενα  συρραπτικά  δέρματος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  κανονικού  μεγέθους
διαστάσεων κλιπ 5,5*3,5mm, περιλαμβάνοντα 35 κλιπς.

             και μεγάλου μεγέθους διαστάσεων κλιπ 7*4mm.

β). Εξολκέας κλιπ δέρματος.

                 Εργαλείο αφαίρεσης των παραπάνω κλιπς δέρματος, αποστειρωμένο μιας   χρήσεως.

γ). Συρραπτικό δέρματος ενδοδερμικής συρραφής με 30 συρραπτικά από PGA και PLA.

63. Συσκευή διαβαθμισμένης σύγκλισης τραύματος.
Συσκευή για μη επεμβατική σύγκλιση τραυμάτων και τομών. 
Να  παρέχει  τη  δυνατότητα  διαβαθμισμένης  (τύπου  ratchet)  μικρορύθμισης  και  μηχανισμό
κλειδώματος  για  συμπλησίαση,  ανύψωση  και  σταθεροποίηση  των χειλέων  του  τραύματος,
δημιουργώντας μια φυσική ανύψωση των άκρων του δέρματος κατά το κλείσιμο, για ταχεία
και βέλτιστη επούλωση. 
Να είναι  κατάλληλη για την σταθεροποίηση,  σύγκλειση και  υποστήριξη τομών,  τραυμάτων,
εκδορών διαφόρων τάσεων. 
Να εξαλείφει την ανάγκη διάτρησης υγιούς, άθικτου δέρματος χωρίς να αφήνει ξένο σώμα στο
τραύμα. Να είναι υποαλλεργικό και να μην περιέχει l)atex.

64. Συσκευή καθήλωσης σωλήνων παροχετεύσεων – καθετήρων.
Συσκευή καθήλωσης και σταθεροποίησης σωλήνων παροχετεύσεων και καθετήρων. 
Να  αποτελείται  από  έναν  περιστρεφόμενο  δακτύλιo που  φέρει  εσωτερικά  ρυθμιζόμενο
μηχανισμό  ατραυματικών,  εύκαπμτων,  εκπτυσσόμενων  ταινιών  καθήλωσης  για  μέγιστη
σταθεροποίηση. 
Να διαθέτει κομβίο ταχείας απελευθέρωσης  - απασφάλισης. 
Να διαθέτει εξωτερικές ταινίες καθήλωσης με μικρορύθμιση, για επιπλέον σταθεροποίηση και
ελαχιστοποίηση  της  πιθανότητας  τυχαίας  ή  σκόπιμης  αφαίρεσης  των  σωλήνων
παροχετεύσεων/καθετήρων. 
Να  παρέχει  στο  χρήστη  τη  δυνατότητα  άμεσης  παρατήρησης  και  πρόσβασης  του  σημείου
εξόδου του σωλήνα/καθετήρα, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του. 
Να μην προκαλεί δευτερογενή βλάβη στο δέρμα αλλά ούτε και ερεθισμούς.
 Να είναι υποαλλεργικό.
 Ναμην περιέχει latex.
Να είναι κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος σωλήνων παροχετεύσεων (θωρακικών-τραύματος) /
καθετήρων με διαστάσεις από 6Fr έως 28Fr.

65. Μαρκαδόρος δέρματος με χάρακα.

Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία και να καλύπτει τις ανάγκες των χειρουργών σε
πλαστικές,ορθοπεδικές,νευροχειρουργικές  και  καρδιοχειρουργικές  επεμβάσεις  να  διαθέτει
μελάνι μη τοξικό ,να μην ερεθίζει τους ασθενείς και να με σταθερότητα στο χρώμα να διαθέτει
"καπάκι" χάρακα για την μέτρηση της χειρουργικής τοποθεσίας.

66. Προσχηματισμένη πρόθεση σιλικόνης για επεμβάσεις διαφράγματος.

Μεγέθους:

0,25mm
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0,50mm

67. Αιμοστατικά ρινικά ταμπόν.

Αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με ημερομηνία λήξεως.

Να προσφέρονται σε μεγέθη 8cm. με αεραγωγό.

68. Χειρουργικός κεφαλόδεσμος.

Χειρουργικός κεφαλόδεσμος από 100% πολυβινιλική αλκοόλη, να απορροφά τον ιδρώτα, να
είναι υποαλλεργικός, να διαθέτει λάστιχο συγκράτησης.

69. Οδηγός διάνοιξης καρπιαίου σωλήνα.

70. Μαχαιρίδιο καρπιαίου σωλήνα.

71. Βελόνες βιοψίας προστάτη  για  Magnum 16 – 18G.

Βελόνες Βιοψίας προστάτη για κατευθυνόμενη βιοψία οι οποίες να εφαρμόζουν σε αυτόματο
σύστημα βιοψίας πολλαπλών χρήσεων. 

• Να διατίθενται με ηχογενές αιχμηρό άκρο και διαβάθμιση ανά 1cm.

• Οι βελόνες να διαθέτουν ακτινοσκιερές σημάνσεις ανά εκατοστό. 

• Να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους και μήκη, τουλάχιστον: 16G και 18G και μήκος  20cm
και 25cm. 

• Να διαθέτουν ισχυρό σύστημα διπλού ελατήριου για σταθερή βιοψία για άριστα δείγματα. 

• Να έχουν  τη  δυνατότητα ενεργοποίησης  με  το ένα χέρι  και  επιλογή μήκους  διεισδύσεις
22mm ή 15mm. 

• Να διαθέτουν ειδική ασφάλεια πυροδότησης για αποφυγή λάθους. 

• Να διαθέτουν κενό χώρο (spacer) ιδανικός για στερεοστατικές εφαρμογές ή εφαρμογές με
αξονικό τομογράφο. 

Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  να  παραχωρηθεί  το  αντίστοιχο  Σύστημα  Βιοψίας  Πολλαπλών
Χρήσεων για' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

72. Αφρώδης επιδεσμική ταινία (ΤΥΠΟΥ MICROFOAM)MICROFOAM).

 Να είναι ελαστική κατά μήκος και κατά πλάτος.
 Να είναι ημι-διαπερατή. Να απομονώνει την περιοχή κάλυψης από εξωτερικούς 

παράγοντες (μικρόβια, υγρασία), να μην εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος.
 Να προσαρμόζεται άριστα σε ανατομικές περιοχές  (π.χ. αγκώνας-γόνατο κ.λ.π.)
 Να φέρει σήμανση CE.
 Να αναγράφεται σε κάθε συσκευασία ο αριθμός των ταινιών/κουτί και οι διαστάσεις της 

ταινίας (μήκος-πλάτος).
 Να αναγράφεται σε κάθε ρολό του προϊόντος το όνομα του  
     κατασκευαστή

 Να διατίθεται τουλάχιστον σε 4 διαστάσεις πλάτους: 7.5cm, 10.0cm.

73. Κουβέρτα θέρμανσης ( ενηλίκων & βρεφών ).

 Α). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα ολόσωμες. 

 Β). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα άνω μέρους. 
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 Γ). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα κάτω από το σώμα.

            Γενικές προδιαγραφές κουβερτών θέρμανσης.

 Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με υφασμάτινη υφή,  non woven και στις δύο

πλευρές. 

 Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι  εξ ολοκλήρου υφασμάτινης

υφής,  εξαιρετικής  ανθεκτικότητας,  από  μη  υφασμένο  πολυπροπυλένιο  και

πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό. 

 Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής

θερμότητας  σε  όλη  την  επιφάνειά  τους  και  όχι  τρύπες,  ώστε  να  παρέχουν άμεση,

ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή. 

Να  παραμένουν  στη  θέση  τους  χωρίς  να  “αιωρούνται”,  να  είναι  ελεύθερες  latex και

ελεύθερες  DEHP, ελεύθερες  PVC, υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη (να καλύπτουν το

πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην

απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες). 

Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10.

Να  είναι  μη  αγώγιμες &  αντιστατικές,  ακτινοδιαπερατές και  συμβατές  με

απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή

παράγωγα  αίματος,  απόλυτα  βιοσυμβατές,  μη  αλλεργικές &  μη  κυτταροτοξικές,

ελεύθερες PVC. 

 Οι  υποδοχές  σύνδεσης  με  το  σωλήνα  θέρμανσης  να  διαθέτουν  διπλούς  κρίκους

ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση. 

 Να συνοδεύονται  με αντίστοιχες  συσκευές διαχείρισης  θερμοκρασίας  με τροχήλατη

βάση 5 ακτίνων & φρένο.

 Οι  συσκευές  να  είναι  εξαιρετικά  εύχρηστες,  αθόρυβες  στη  λειτουργία,  μικρών

διαστάσεων 16cm*35cm*40cm περίπου και βάρος έως 5,3 κιλά. 

Να διαθέτουν  τέσσερις  επιλογές  παροχής  θερμοκρασίας:  θερμοκρασία  περιβάλλοντος,

32οC (± 2oC), 38οC (± 2oC), 43oC (± 2oC). 

 Με  μικροεπεξεργαστή  &  ενσωματωμένους  αισθητήρες  θερμοκρασίας  που

εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας θερμοκρασίας. 

Με  την  ενεργοποίησή  τους  να  επιτυγχάνουν  την  επιλεγείσα  θερμοκρασία  εντός  μόνο

60sec και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. 

 Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την

μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C. Να διαθέτουν σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, ο

οποίος  να  διαθέτει  ειδικό  εξάρτημα  για  την  ασφαλή  στήριξη  του  σωλήνα  και  της

κουβέρτας  και  το  ακροφύσιό  του  να  διαθέτει  περιμετρικό  δακτύλιο  ασφαλείας  ο
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οποίος να εξασφαλίζει την σύνδεση της κουβέρτας ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις

διεγερτικών ασθενών. 

 Να  διαθέτουν  οπτικοακουστικό  συναγερμό  ελέγχου  ακραίων  θερμοκρασιών  διπλής

λειτουργίας, οπτικό με φλας κόκκινου χρώματος και ηχητικό συναγερμό. 

 Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db. 

 Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας

H13,  υψηλής  αντιμικροβιακής  προστασίας,  0,3μm  99,99%  -  0,2  μm  99,86% με

αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης. 

 Ή  συσκευή  να  διαθέτει  ηλεκτρονικό  σύστημα  μέτρησης  των  ωρών  λειτουργίας  της

συσκευής , ένδειξη l)ed αντικατάστασης φίλτρου καθώς και ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Να διαθέτουν πιστοποιήσεις:  IEC 60601-1 Class I,  Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-

93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition. 

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Προδιαγραφές για κάθε είδος με απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ως εξής:

Α). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα ολόσωμες.

Κουβέρτα  θέρμανσης  ενηλίκων  ολόσωμη,  διάστασης  227*133εκ  ±  2  εκ,  με  πρόσθετο  μη

διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού

τραυματισμού. 

Με ανατομική λαιμόκοψη & ενσωματωμένα αναδιπλούμενα πτερύγια για βέλτιστη στερέωση

της κουβέρτα. 

Β). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα άνω μέρους.

Κουβέρτα  θέρμανσης  ενηλίκων,  άνω  σώματος,  διάστασης  201*76εκ  ±  2  εκ,  με  ανατομική

λαιμόκοψη. 

Να  διαθέτει  ενσωματωμένο  διαφανές  πεδίο  για  κάλυψη  κεφαλής,  2*2  ενσωματωμένες

αποσπώμενες ταινίες - κορδόνια για επικουρική στήριξη των χεριών του ασθενούς και φαρδιά

αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης πάνω στο σώμα του ασθενούς. Να διαθέτει δύο υποδοχές του

σωλήνα θέρμανσης (αριστερά - δεξιά).» 

 Γ). Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα κάτω από το σώμα.

 Κουβέρτα θέρμανσης ολόσωμη ενηλίκων για χρήση κάτω από το σώμα, διάστασης  220*90εκ.

± 2 εκ, με δύο αυτοκόλλητες ταινίες (7,5*60cm) στερέωσης στον ασθενή, δεξιά και αριστερά,

διάτρητες σχισμές βραχιόνων αριστερά και δεξιά που να επιτρέπουν ευελιξία στην τοποθέτηση

του ασθενούς και δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (πάνω & κάτω γωνίες). 

 Προϋπόθεση, το μηχάνημα θέρμανσης να παραχωρείται από την μειοδότρια εταιρεία ( μέχρι

και τέσσερα ( 4 )  τουλάχιστον μηχανήματα ).
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74.  Διαστολείς/άγκιστρα  έλξης  ίριδος,  για  τεχνητή  μυδρίαση  (  άγκιστρα  PMMA με
σταθεροποιητές σιλικόνης ).

75.  Μετωπιαίο  πατς  μέτρησης  θερμοκρασίας  πυρήνα  ασθενούς,  που  να  συνδέεται  με
ανεξάρτητο μόνιτορ ( Το μονιτορ να παραχωρείται από την εταιρεία ).

76.  Αποσπώμενο  κάλυμμα  αισθητήρα  (  μιας  χρήσεως  )  για  μέτρηση  θερμοκρασίας  με
τυμπανικό θερμόμετρο.

Να εφαρμόζεται σε τυμπανικό θερμόμετρο που να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά :

• Να είναι ηλεκτρονικό, κατάλληλο για χρήση στο κανάλι του αυτιού.

• Να  λειτουργεί  με  υπέρυθρη  ακτινοβολία  και  αλγόριθμους  ώστε  να  δίνει  και  τις
ανάλογες θερμοκρασίες στον πυρήνα.

• Να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε
νεογνά,  βρέφη,  παιδιά  και  ενήλικες  και  διαθέτει  ενσωματωμένη  βάση  στην  οποία  να
προσαρμόζονται αναλώσιμα για την θερμομέτρηση.

• Ή κάμερα της υπέρυθρης ακτινοβολίας να είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό ρύγχος
από νικέλιο.

• Να φέρει μεγάλη ευανάγνωστη LCD οθόνη.

• Να αντέχει σε πτώση από ένα μέτρο. 

• Να έχει πολύ γρήγορη λήψη της θερμοκρασίας του ασθενούς (2sec το μέγιστο) και να
ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα για  ακρίβεια και ασφάλεια(0,1 0C). 

• Να διαθέτει κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας από 330C -420 C.

• Να φέρει ενσωματωμένο χρονόμετρο μέτρησης των παλμών ανά 15sec. 

•  Να έχει ηχητική και οπτική ένδειξη, ολοκληρωμένης λήψης θερμοκρασίας με εύκολη
στην ανάγνωση οθόνη υγρών κρυστάλλων και με οδηγίες χρήσης σε μορφή εικονιδίων. 

•  Να λειτουργεί με μπαταρίες 3 AAΑ  και να έχει ενδείξεις χαμηλής ή άδειας μπαταρίας

•  Οι μπαταρίες να έχουν χρόνο ζωής 15.000 μετρήσεις τουλάχιστον. 

•  Ή  υποδοχή  (ρύγχος)  του  θερμομέτρου  να  μπορεί  να  καθαριστεί  με  τις  συνήθεις
μεθόδους καθαρισμού.

•  Ή υποδοχή (ρύγχος) του θερμομέτρου να δέχεται αναλώσιμα  μιας χρήσης τα οποία θα
βοηθούν στην πρόληψη επιμόλυνσης σε περίπτωση λοιμωδών νόσων.

• Να κρατάει στη μνήμη του την τελευταία μέτρηση. 

• Να έχει σχεδιασμό του ρύγχους και των ανταλλακτικών καλυμμάτων ώστε να επιτρέπει
την πλήρη εφαρμογή στο αυτί και να μην υπάρχουν απώλειες θερμοκρασίας ενώ ταυτόχρονα
να είναι βολικό στον ασθενή.
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• Να  πληροί  τα  διεθνή  πρότυπα  ποιότητας  ,  UL 60601-1,  EN 60601-1-2:2007,BS
EN980:2003 , IEC 1000-4-2:1995,EN 60601-1:2005,MDD 93/42/EEC,ASTM E1965-98,IEC 1000-4-
4:1995.

• Να καλύπτεται από 1 χρόνo τουλάχιστον εγγύηση.

• Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος στο θερμόμετρο να παρέχεται άλλο
καινούργιο θερμόμετρο 

• Όλα  τα  παραπάνω  να  πιστοποιούνται  με  παραπομπές  στα  επίσημα  φυλλάδια  του
κατασκευαστικού οίκου .

77. ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 

Α) MICROFOAM)ΥΓΡΟ MICROFOAM)ENZYMATIKO MICROFOAM)ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ MICROFOAM)ΧΕΙΡ. MICROFOAM)ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ MICROFOAM) MICROFOAM)ΓΙΑ MICROFOAM)AYTOMATA MICROFOAM)ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ.

Συμπυκνωμένο υγρό με ένζυμα ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε λίγο χρόνο από τα
δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς . 

Να έχει pH διαλύματος ≈10-11 , να μην είναι καυστικό για το δέρμα, ερεθιστικό, επιβλαβές ή
αλλεργιογόνο για τον χρήστη. 

Να  μην  καταστρέφει  τα  εργαλεία  και  τα  ενδοσκόπια  και  να  κατατεθούν  πιστοποιήσεις
συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης.

Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.

Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια Getinge. 

Να  διαθέτει  σήμανση  CE και  καταχώρηση  στο  Ε.Μ.Χ.Π εφόσον  απαιτείται  π.χ  εάν
επισημαίνεται .

                                                                                

Β) ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MICROFOAM)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ MICROFOAM)ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Να  είναι  συμπυκνωμένο  όξινο  υγρό,  κατάλληλο  για  την  ουδετεροποίηση  των  αλκαλικών
υπολειμμάτων. 

Να περιέχει οργανικά οξέα άνω του 40%.

Χωρίς  φωσφορικά και νιτρικά οξέα.

Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα χωρίς υπολείμματα. 

Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια Getinge. 

Να  διαθέτει  σήμανση  CE και  καταχώρηση  στο  Ε.Μ.Χ.Π εφόσον  απαιτείται  π.χ  εάν
επισημαίνεται .

Γ) MICROFOAM)ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ MICROFOAM)ΥΓΡΟ MICROFOAM)ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ MICROFOAM)ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ MICROFOAM)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ MICROFOAM)ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Υγρό διαβρεκτικό για χειρουργικά εργαλεία που καθαρίζονται σε αυτόματα πλυντήρια.

Να  βοηθάει  στο  στέγνωμα  των  χειρουργικών  εργαλείων  μειώνοντας  τον  χρόνο  και  την
θερμοκρασία στεγνώματος.

Σε συμπυκνωμένη μορφή.

Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει στίγματα στα χειρουργικά εργαλεία.
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Να είναι τοξικολογικά ελεγμένο και να αποδεικνύεται από ανεξάρτητο μελέτη (να κατατεθεί η
μελέτη  επί  ποινή  απόρριψης  )  σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο  ΕΝ  10993-  1  περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια Getinge. 

Να  διαθέτει  σήμανση  CE και  καταχώρηση  στο  Ε.Μ.Χ.Π εφόσον  απαιτείται  π.χ  εάν
επισημαίνεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα προϊόντα πλυντηρίου  θα  αξιολογηθούν  ως πακέτο.  Για  λόγους  συμβατότητας  μεταξύ  των
απορρυπαντικών των αυτομάτων πλυντηρίων θα πρέπει να είναι του ιδίου παρασκευαστή. Να
κατατεθεί βεβαίωση συμβατότητας του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων.

Δ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ.

Υγρό  συμπυκνωμένο  καθαριστικό  εργαλείων  και  ενδοσκοπίων  για  χρήση  στο  χέρι,  με
ουδέτερο έως  ελαφρά αλκαλικό  pΉ διαλύματος  (  περίπου  6,5  -  8,5)  με  ένζυμα  ικανά  να
διασπάσουν πρωτεΐνες, άμυλο και λίπη.

Να  μην  επηρεάζεται  από  την  σκληρότητα  του  νερού.
Δραστικό από το 1 - 2΄ λεπτό εμβάπτισης.

Να είναι δραστικό έναντι του  biofilm των ενδοσκοπίων και να κατατεθεί η μελέτη του
σκευάσματος που το αποδεικνύει.

Το  διάλυμα  να  είναι  διαυγές  για  οπτική  επαφή  με  τα  εργαλεία  και  αποφυγή  εργατικού
ατυχήματος.

Να μην είναι ερεθιστικό, καυστικό ή αλλεργιογόνο για τον χρήστη.

Να  φέρει  πιστοποιητικά  συμβατότητας  με  ενδοσκόπια  και  εργαλεία  από  επίσημους
κατασκευαστές και να κατατεθούν.

Σε εύχρηστη συσκευασία έως  5 λίτρα και να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες δοσομετρικές
αντλίες.

Να  δίνεται  για  οικονομική  αξιολόγηση  και  το  κόστος  έπειτα  από  την  προτεινόμενη
κατασκευαστική αραίωση.

Να κατατεθούν το Αγγλικό φυλλάδιο του προϊόντος το οποίο θα είναι αναρτημένο στην
επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, με την πιστή μετάφραση του στα

Ελληνικά, το επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Ελληνικό, Αγγλικό) , η 
σήμανση CEMark του προϊόντος και η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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78. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

   Α) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. 

Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα ορθοφθαλδεΰδης 0,55% έτοιμο προς χρήση. 

Να είναι  δραστικό έναντι  βακτηριδίων,  μυκήτων,  μυκοβακτηριδίων και  ιών (  HIV,  HBV,
HCV, Polio, Adeno, Noro ). 

Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 10 λεπτά για
το σύνολο του ζητούμενου φάσματος. 

Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το πολύ 1 ώρας. 

Να  επισυναφθούν  μελέτες  αποτελεσματικότητας  για  το  ζητούμενο  φάσμα  από
διαπιστευμένους φορείς επί ποινή απόρριψης. 

Οι μελέτες να εναρμονίζονται με τα πρότυπα ελέγχου Phase 2 Step 1 και Phase 2 Step 2 για
την ζητούμενη χρήση (απολυμαντικό εργαλείων). Να μην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό και
να  μην  παράγει  τοξικές  αναθυμιάσεις.  Να  κατατεθούν  πιστοποιητικά  συμβατότητας
ενδοσκοπίων. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες. 

Ή δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες και να κατατεθεί
το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. 

Να είναι ασφαλές για τους χρήστες και φιλικό προς το περιβάλλον. 

Να  συνοδεύεται  από  δωρεάν  αδρανοποιητική  ουσία  στην  κατάλληλη  ποσότητα  ανά
συσκευασία,  για  την  ασφαλή  απόρριψη  του  διαλύματος  στο  αποχετευτικό  σύστημα
σύμφωνα με τους διεθνείς  κανονισμούς  και  την ισχύουσα νομοθεσία.  Θα αξιολογηθεί  η
ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος. 

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. 

Να  κατατεθούν  οδηγίες  χρήσης  στα  ελληνικά  και  το  πρωτότυπο  ξενόγλωσσο  φυλλάδιο
οδηγιών (prospectus). 

Να  κατατεθούν  το  Αγγλικό  φυλλάδιο  του  προϊόντος  με  την  πιστή  μετάφραση  του  στα
Ελληνικά,  το  επικαιροποιημένο  Δελτίο  Δεδομένων  Ασφαλείας  (Ελληνικό,  Αγγλικό)  ,
αντίγραφο  ετικέτας  (Ελληνική,  Αγγλική)  η  σήμανση  CE Mark του  προϊόντος  και  η
καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Β) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. 

Να περιέχει  ως δραστική ουσία το υπεροξικό οξύ σε συμπυκνωμένη μορφή σκόνης για
παρασκευή διαφόρων διαλυμάτων.
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Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων και ιών ( HIV, HBV, HCV,
Adeno, Polio, Noro ) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα phase2 Step1 & Phase2 Step2.

Σποροκτόνο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13704.

Ο  χρόνος  επίτευξης  του  συνόλου  του  ζητούμενου  απολυμαντικού  φάσματος  να  μην
ξεπερνά τα 15 λεπτά και να κατατεθούν μελέτες από διαπιστευμένους φορείς.

Να έχει και καθαριστικές ιδιότητες (απαραίτητη η ύπαρξη τασιενεργών).

Με ουδέτερο  pΉ διαλύματος  6,5 - 7,5 περίπου για ευρεία συμβατότητα με τα υλικά
κατασκευής των εργαλείων.

Να  κατατεθούν  πιστοποιητικά  συμβατότητας  κατασκευαστών  εργαλείων,
ενδοσκοπίων κ.λπ.

Να ελέγχεται η δραστικότητα του διαλύματος με δείκτες και να προσφέρονται.

Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π ( πρώην
Γ.Χ.Κ ).

Να κατατεθούν το Αγγλικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση του στα
Ελληνικά, το  επικαιροποιημένο  Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Ελληνικό, Αγγλικό) ,  η
σήμανση   CE Mark του προϊόντος  και  η  καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ) MICROFOAM)ΥΓΡΟ MICROFOAM)ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ MICROFOAM)-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ MICROFOAM)ΓΙΑ MICROFOAM)ΧΩΡΟΥΣ MICROFOAM)ΥΨΗΛΟΥ MICROFOAM)ΚΙΝΔΥΝΟΥ MICROFOAM)(ΧΕΙΡ/Α, MICROFOAM)Μ.Ε.Θ)

Υγρό  συμπυκνωμένο  απολυμαντικό  και  καθαριστικό  δαπέδων  και  επιφανειών  χωρίς  αλδεΰδες,
φαινόλες ή χλώριο. 

Να  είναι βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο, ιοκτόνο ( HIV, HBV, HCV ) και φυματιοκτόνο. 

Ο  χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα
15 - 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. 

Να  δίνεται το κόστος διαλύματος για το σύνολο του ζητουμένου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο
δράσης.

Να  διαθέτει  σήμανση  CE,  να  κατατεθούν  το  ελληνικό  και  το  πρωτότυπο  ξενόγλωσσο  φυλλάδιο
(prospectus), η καταχώρηση  Ε.Μ.Χ.Π και άδεια Ε.Ο.Φ.

Δ)  ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ  ΓΙΑ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Προεμποτισμένα σποροκτόνα μαντηλάκια.

Να μην περιέχουν αλδεΰδες, αλκοόλες ή χλώριο.

Να είναι βακτηριοκτόνα (  gram+ και  gram-, σύμφωνα με το  ΕΝ 13727(2/1 ) και  ΕΝ 16615
(2/2), μυκητοκτόνα σύμφωνα με  ΕΝ 13624(2/1)  και  ΕΝ 16615(2/2) ,  ιοκτόνα  (  HBV,  HIV,
HCV, Adeno, Noro ) σύμφωνα με EN 14476(2/1), φυματιοκτόνα σύμφωνα με EN 14348(2/1)
και σποροκτόνα σύμφωνα με ΕΝ 16615 (2/2).
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Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (nonwoven).

Να  μην  επισημαίνονται  ως  επικίνδυνα  για  τον  χρήστη  ή  το  περιβάλλον.
Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό (πχ. κεφαλές υπερήχων κ.α.) και να
κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.

Σε  συσκευασία  έως  100  τεμ.  με  κλείστρο  (κλιπ)  ασφαλείας  που  να  επιτρέπει  τη
μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη

επιμόλυνση των υπολοίπων.

Με σήμανση CE και άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ.

Να  κατατεθούν  το  Αγγλικό  φυλλάδιο  του  προϊόντος  με  την  πιστή  μετάφραση  του  στα
Ελληνικά,  το  επικαιροποιημένο  Δελτίο  Δεδομένων  Ασφαλείας  (Ελληνικό,  Αγγλικό)  ,  η
σήμανση  CEMark του προϊόντος, η άδεια  Ε.Ο.Φ.  και η καταχώρηση στο  Ε.Μ.Χ.Π.  εφόσον
απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

 79. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ &  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Α) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Να είναι σε μορφή γάλακτος με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο, χωρίς σιλικόνη, να μην αφήνει
κατάλοιπα και να μην επηρεάζει την αποστείρωση με ατμό. Να έχει σήμανση CE.

Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων  υδατοδιαλυτό  µε βάση ιατρικά λευκά έλαια. Σε μορφή
σπρέι  χωρίς  προωθητικά  αέρια,  χωρίς  σιλικόνη  ή  άλλα  συστατικά  που  εμποδίζουν  την
αποστείρωση  εργαλείων  σε  κλίβανο  ατμού  και  σε  ξηρό  κλίβανο.  Να  είναι  µη  τοξικό  (να
επισυναφθούν μελέτες ασφάλειας) και να µην αφήνει κατάλοιπα. Να διατίθεται σε συσκευασία
έως 500  ml) και να διαθέτει  μακρύ προσθαφαιρούµενο ρύγχος για λίπανση σε αρθρώσεις  και
δυσπρόσιτα σημεία.  Να φέρει  σήμανση  CE ως  ιατροτεχνολογικό  προϊόν  και  καταχώρηση στο
ΕΜΧΠ  εφόσον  απαιτείται.  Να  κατατεθούν  οδηγίες  χρήσης  στα  ελληνικά  και  το  πρωτότυπο
ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών                             ( prospectus ).

Γ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Συµπυκνωµένο  αντισκωριακό υγρό ανοξείδωτων χειρουργικών εργαλείων. Να είναι κατάλληλο
για χρήση με βυθισμό και πλυντήρια υπερήχων και να είναι βιοδιασπώμενο. Να περιέχει οξέα
άνω του 30% και τασιενεργά για αφαίρεση σκουριάς και αποχρωματισμού από την επιφάνεια των
εργαλείων. Να µην είναι τοξικό και να µην έχει έντονη ή ερεθιστική οσμή. Σε συσκευασία έως 1
λίτρο. Με σήμανση CE και καταχώρηση στο ΕΜΧΠ εφόσον απαιτείται. Να αναφέρεται το κόστος
διαλύματος μετά τη  συνιστώµενη  αραίωση.

Δ) ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΚΛΙΒΑΝΩΝ

Να είναι ταχείας δράσης σε μορφή spray χωρίς προωθητικό αέριο. Να απομακρύνει σκουριά και
στίγματα, να ξεπλένεται εύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Να είναι κατάλληλο για τα εσωτερικά τοιχώματα των κλιβάνων και ανοξείδωτων επιφανειών

(ασανσέρ, καρότσια, δίσκους, κ.α.). Να έχει άδεια από το Γ.Χ.Κ και σήμανση CΕ.
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80. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Α) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.

Σε μορφή σπρέι  µε βάση ιατρικά έλαια υψηλής καθαρότητας  για τον καθαρισμό των ανοξείδωτων
επιφανειών. Να είναι άοσμο µη τοξικό κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες. Να
αφαιρεί στίγματα και δακτυλιές και να µην χρειάζεται ξέβγαλα μετά την εφαρμογή. Επίσης κατάλληλο
για ψεκασμό σε κλειδαριές, μεντεσέδες και αρθρώσεις. Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml) με
σύστημα ψεκασμού. Με καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται.

Β) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΙΩΔΙΟΥΧΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ. 

Να απομακρύνει όλους τους λεκέδες με βάση το ιώδιο από πλακόστρωτα δάπεδα, εξεταστικά και 

χειρουργικά κρεβάτια, κάθε είδος ρουχισμού και υποδημάτων. Να μην αφήνει κατάλοιπα και 
κίτρινα σημάδια. Με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο και φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει 
σήμανση CE.

Γ) ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ.

Να είναι κατάλληλο για συσκευές αναρροφήσεως. Να επιτυγχάνει 100% στερεοποίηση ακόμα και σε
μολυσματικά υγρά που έχουν διασκορπιστεί επάνω σε επιφάνειες. 

Να  είναι  ακίνδυνο,  να  μυρίζει  ευχάριστα  και  να  περιέχει  πολυακρυλικά  στην  σύνθεση  του  σε
συσκευασία 480γραμμαρίων με δοσομετρητή.

Δ) ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΩΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ. 

Να εμποδίζει  το βιολογικό φορτίο να στεγνώσει,  με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους
αυλούς των εργαλείων και στις αναρροφήσεις. Να καθαρίζει σε λίγα λεπτά και να έχει ουδέτερο PH.
Να έχει σήμανση CE.

81. ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

Α) ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Να είναι πολλαπλών χρήσεων, τύπου οδοντόβουρτσας, με νάιλον τρίχα, για τον καθημερινό καθαρισμό
των εργαλείων σε διάφορες διαστάσεις.

Β) ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Να είναι πολλαπλών χρήσεων,  τύπου οδοντόβουρτσας,  με ατσάλινη τρίχα,  για τον  καθαρισμό των
εργαλείων με επίμονους λεκέδες σε διάφορες διαστάσεις.

Γ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΚΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 

Προστατευτικές άκρες εργαλείων με οπές για καλή διείσδυση του ατμού και ταυτόχρονη προστασία
ευαίσθητων  χειρουργικών  εργαλείων.  Με  μικρή  ποσότητα  λιπαντικής  ουσίας  συμβατή  με  την
διαδικασία  αποστείρωσης  με  ατμό.  Να  είναι  ευρείας  γκάμας  για  να  καλύπτει  όλο  το  φάσμα  των
εργαλείων ( οφθαλμολογικά, MIS, διαστολείς κ.λπ ). Εσωτερικά της προστατευτικής άκρης να υπάρχουν
εξοχές  ώστε  να  υπάρχει  δυνατότητα  διείσδυσης  του  αποστειρωτικού  μέσου  και  επαφή  με  την
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επιφάνεια του εργαλείου. Να κατατεθεί δείγμα, το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα
Ελληνικά και το κατασκευαστικό  ISO 13485 του εργοστασίου.

Δ) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΜΗΚΟΣ 2200 mm.

Μιας  χρήσης,  για  αποτελεσματικό  καθαρισμό  καναλιών  με  ένα  πέρασμα  Κεφαλή  με  πολλαπλά
εύκαμπτα  μάκτρα  καθαρισμού  από  καουτσούκ.  Στέλεχος  εργαλείου  από  ανθεκτικό,  μαλακό
πολυπροπυλένιο. Χωρίς l)atex. Να διαθέτει CE, ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι, σύμφωνα με
93/42/ΕΟΚ. Να κατατίθενται  Τεχνικά Φυλλάδια (ξενόγλωσσα με μετάφραση στα Ελληνικά εφόσον το
προϊόν  είναι  εισαγόμενο).  Να  συνοδεύεται  από  ανεξάρτητες  μελέτες  που  αποδεικνύουν  την
αποτελεσματικότητα του καθαρισμού του συγκεκριμένου εργαλείου -βούρτσα. Να συνοδεύεται από
εκπαιδευτικό υλικό και η εταιρεία να παρέχει εκπαίδευση στη χρήση.

Σε  συσκευασία  που  συνοδεύεται  από  κασέτα  διανομής  και  σε  ανταλλακτική  συσκευασία  για
αναπλήρωση  της  κασέτας  διανομής.Το  εργοστάσιο  κατασκευής  να  διαθέτει  πιστοποιητικά  ISO
9001:2015 & ISO 13485.

Ε) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. 

Υλικό μιας χρήσης. Κατασκευασμένο από ειδικό ελαστικό αφρώδες ώστε να διασφαλίζει απαλή επαφή
με το ενδοσκόπιο. Να μην περιέχει  λάτεξ.  Να είναι  κυλινδρικό και να διαθέτει  οπή στο κέντρο για
άριστη εφαρμογή με το ενδοσκόπιο. Να έχει σήμανση  CE. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το
ISO 13485.

ΣΤ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΖΕΛΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. 

Να  είναι  κατάλληλο  για  όλες  τις  καθημερινές  ενδοσκοπικές  εξετάσεις,  να  είναι  βασισμένο  στην
κυτταρίνη, άχρωμο και υδατοδιαλυτό, με PH 6 - 7. Να μην περιέχει λίπος, παραφίνη, λάδι ή σιλικόνη.
Να έχει σήμανση CE.

Ζ) ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ. 

Να  είναι  πολλαπλών  χρήσεων,  με  νάιλον  τρίχες  και  οδηγό  σύρμα  από  ανοξείδωτο  ατσάλι.
Θερμοανθεκτικές  μέχρι  τους  134οC για  κλιβανισμό  και  πλενόμενες  σε  αυτόματα  πλυντήρια  -
απολυμαντές. Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

82. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Σε διάφορα χρώματα και  σχέδια,  σε  φύλο Α4,  έτοιμες κομμένες.  Να μην  καταστρέφονται  από τον
κλιβανισμό και να απομακρύνονται εύκολα. Να έχουν σήμανση CE

83. ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΣΜΩΝ

Να εξαλείφει οσμές από κόπρανα,  ούρα και μέλαινα,  χωρίς να τις καλύπτει.  Σε μορφή  spray χωρίς
προωθητικό αέριο, να είναι ακίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Να έχει σήμανση CE

Για  όλα  τα  παραπάνω  απορρυπαντικά  ή  και  απολυμαντικά  προϊόντα  να  κατατεθούν  τα
ξενόγλωσσο φυλλάδια με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, τα κατασκευαστικά  ISO 9001,  ISO
13485,  ISO 14001,  Αγγλικό  και  Ελληνικό  Δελτίο  Δεδομένων  Ασφαλείας  σύμφωνα  με  την
Κανονισμό  EC 1907/2006  και  CLP και  οι  απαιτούμενες  εγκρίσεις  κατά  περίπτωση  (Ε.Ο.Φ,
Ε.Μ.Χ.Π, CE ) καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τις προδιαγραφές των ειδών. Για τα υπόλοιπα
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή μετάφραση
στην  Ελληνική,  το  πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO 13485  καθώς  και  ότι  άλλο
απαιτείται από τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
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84. ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΑ (Γέλη – υγρό– μεμβράνη )

          Α. Βιοαπορροφήσιμη, αντισυμφυτική γέλη για ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Γέλη  (gel)l)y)  για  την  πρόληψη  μετεγχειρητικών  συμφύσεων  από  συμπυκνωμένο  100% καθαρό

νυαλουρονικό  οξύ σε  προγεμισμένη  σύριγγα των  10ml,  συνοδευόμενη  από ρύγχος εναπόθεσης

5cm & 30cm αντίστοιχα, για ανοιχτή και λαπαροσκοπική χειρουργική.

          Β. Αντισυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό  χειρ/κό υλικό σε υγρή μορφή.

Αντισυμφυτικό, ενδοπεριτοναϊκό  χειρουργικό υλικό σε υγρή μορφή, (διάλυμα 4% ικοδεξτρίνη). Να
διατίθεται σε συσκευασία 1.5lt για επεμβάσεις ανοιχτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

         Γ. Ανττισυμφυτική μεμβράνη.

Αντισυμφυτική  μεμβράνη  από  υαλουρονικό  και  καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη

  διαστάσεως 13cm*15cm.

        Δ. Βιοαπορροφήσιμη αντισυμφυτική – αιμοστατική μεμβράνη

Αιμοστατική και Αντισυμφυτική μεμβράνη από καρβοξυμεθυλοχιτοζάνη (CMCh) και υαλουρονικό
νάτριο (HA). 
Να  έχει  διπλό  μηχανισμό  δράσης  για  αιμόσταση  και  αποτροπή  δημιουργίας  μετεγχειρητικών
συμφύσεων. Να είναι πλήρως βιοσυμβατή και βιοαπορροφήσιμη.Να μετατρέπεται άμεσα σε γέλη
(σε λιγότερο από 1 λεπτό)όταν έρχεται σε επαφή με το τραύμα. 
Να  καλύπτει  και  να  σφραγίζει  την  επιφάνεια  του  τραύματος  για  αιμόσταση  και  αποτροπή
δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. 
Να έχει ουδέτερο pH, να προάγει την επούλωση, να αποδομείται και να απορροφάται πλήρως μέσα
σε  30  ημέρες,  χωρίς  να  αφήνει  υπολείμματα  που  μπορούν  να  προκαλέσουν  αντίδραση  ξένου
σώματος.
Να έχει δυνατότητα χρήσης σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8cmx 10cm

5cmx 8cmLap

85. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

1. Α).Αιμοστατικό σε υγρή μορφή (τζελ).

Αιμοστατικό για ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, αποτελούμενο από δυο 
συστατικά: α). κοκκία βόειας ζελατίνης (0.93 γραμμάρια)  β). θρομβίνη ανθρώπινης 
προέλευσης 2.500 διεθνών μονάδων (IU) σε  διάλυμα χλωριούχου νατρίου.
Να διατίθεται ρύγχος για λαπαροσκοπική χρήση.

              Β).Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη θρομβίνη 2000iu να ελέγχει άμεσα τηv
αιμορραγία και να απoρρoφάται στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Να προσφέρει
τη χαμηλότερη τιμή ανα ml) προϊόντος (τιμή/ml) προϊόντος).      Σε συσκευασία μεγαλύτερη
των 6ml, για  επάρκεια μίας (1) συσκευασίας, ανά περιστατικό /χειρουργείο.

2. Αιμοστατικό επίθεμα στεγανοποίησης.  Επίθεμα έτοιμο προς χρήση, βόειο χόριο κολλαγόνο, 

επικαλυμμένο με NHS-PEG και διπλό μηχανισμό δράσης.                                                                            

Διαστάσεων:
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4,5cm x 4,5cm
4,5cm x 9,0cm.

3. Απορροφήσιμος αιμοστατικός σπόγγος ζελατίνης.

Αιμοστατικός απορροφήσιμος σπόγγος  ζελατίνης, ενδείκνυται για την τoπική αιμόσταση μικρώv 
αγγείωv όπoυ η συμβατικές μέθοδοι αιμόστασης είvαι ανέφικτες ή πρακτικά δύσκολο να 
εφαρμοστούν.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα φυσιολογικού 
ορού χωρίς να διαλύεται αν χρειαστεί να αφαιρεθεί.
Δεν κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί.
Ελέγχει άμεσα τηv αιμoρραγία και απoρρoφάται σε 3 - 5 εβδoμάδες.
Με μεγάλη απορροφητικότητα τουλάχιστον 50 φορές το βάρος του.
Να μην προκαλεί αλλεργικές επιδράσεις, με ουδέτερο PH.
Να κάνει οριστική αιμόσταση μέσα σε 2 - 3 λεπτά και να απορροφάται ο σπόγγος από τον ιστό.
Να είναι εύκολη η κοπή του σπόγγου σε οποιοδήποτε σχήμα και να μπορεί να εφαρμοστεί  ή σε 
ξηρά ή σε υγρή, εμποτισμένο σε φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα ή αντιβιοτικά.
Να προσφέρεται σε διαφανή διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.
Διαστάσεων:
80*50*1mm.
80*50*10mm.
80*30mm(διάμετρο) (anal).

4. Αιμοστατική γάζα.
Αιμοστατική  γάζα  απορροφήσιμη   με  αποδεδειγμένη  βακτηριοκτόνο  δράση  στους  πιο  κοινά
απομονωθέντες  μικροοργανισμούς  όπως  methicil)l)in-resistantStaphyl)ococcusaureus  (MRSA),
penicil)l)in-resistantStreptococcuspneumoniae  (PRSP),  vancomycin-resistantEnterococcus  (VRE),
methicil)l)in-resistantStaphyl)ococcusepidermidis  (MRSE),  Staphyl)ococcusaureusBacil)l)ussubtil)is,
Staphyl)ococcusepidermidisProteusvul)garis,  Micrococcusl)uteusCorynebacteriumxerosis  (ΜRSA  –
MRSΕ),  από  100%  οξειδωμένη αναγεννημένη  κυτταρίνη,  ημιδιαπερατής  ύφανσης  rayon,
διατηρείται ακέραιο σε υγρό περιβάλλον, επιφέρει αιμόσταση εντός 2 - 8 λεπτών, απορροφάται
εντός  1 -  2 εβδομάδων,  τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, χωρίς να κολλάει στα γάντια να
σκίζεται ή να θρυμματίζεται,  φυτικής προέλευσης, επιφέρει  όξινο PH περιβάλλοντος μετά την
τοποθέτηση,  να  είναι  αποστειρωμένη  σε  συσκευασία  αλουμινίου  και  να  φυλάσσεται  σε
θερμοκρασία δωματίου.

Διαστάσεων:

5mm*7,5mm.

10mm*20mm.

5. Πώμα για ορθοπρωκτικά συρίγγια.
Υλικό από πολυγλακτίνη, κατάλληλο για ανάπλαση ιστών.

6. Βιολογική κόλλα αιμόστασης.

Βιολογικός παράγοντας αιμόστασης – στεγανοποίησης ( βόειας προέλευσης ) από πρωτεϊνες 
πήξης αίματος ( II, V, VII, IX, X ), βιταμίνη Κ και πολυσακχαρίτη (άγαρ), σε υγρή μορφή.
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρό και στεγνό περιβάλλον. 
Να μην απαιτείται προπαρασκευή και πρόσμιξη υλικών. 
Να δρά άμεσα εντός δευτερολέπτων με τους ιστούς χωρίς να απαιτεί άσκηση πίεσης. Να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις ακόμη και σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή. 
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Να διατίθεται σε συσκευασία φυαλιδίων των 1,5ml , 3 ml και 5ml ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες του χειρουργείου.
Να προσφέρεται το ρύγχος για λαπαροσκοπική χρήση.

7. Κόλλα αιμόστασης – στεγανοποίησης για νευροχειρουργικές επεμβάσεις

Κόλλα για αιμόσταση, στεγανοποίηση, συγκόλληση και επούλωση τραυμάτων και ιστών.                  
Ή δράση του να μιμείται το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας πήξης του αίματος μετατρέποντας 
το ινωδογόνο σε μονομερή ινώδους μέσω της ενζυματικής επίδρασης της θρομβίνης και του 
παράγοντα ΧΙΙΙ.
Προϊόν που να ενισχύει την επούλωση του ιστού και να επιτρέπει την αναγέννηση νέου. 
Να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί σε επεμβάσεις νευροχειρουργικής για την στεγανοποίηση της 
σκληράς μήνιγγας. 
Να μπορεί να μειώνει σημαντικά τη πιθανότητα μετεγχειρητικών διαρροών, επιπλοκών και κατά 
συνέπεια και υποτροπών.
Να είναι ένα πλήρως βιοσυμβατό προϊόν χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης του μετεγχειρητικά.

8. Κόλλα σύγκλισης δέρματος.

Α)..Κόλλα σύγκλισης δέρματος από 2- όκτυλο - κυανοακρυλικό εστέρα και χρωστική ουσία D & C, 
παχύρευστης μορφής και ποσότητας 0,5ml σε μορφή στυλό για κάλυψη χειρουργικής τομής έως 
και 16cm.
Β). Κόλλα σύγκλισης δέρματος αποστειρωμένη από 100% 2-oκτυλοκυανοακρυλικού εστέρα  για 
εφαρμογή σε χειρουργικές τομές εώς και 30εκ. 
Με ειδικά πτερύγια εφαρμογής για ασφαλή και άσηπτη εφαρμογή.
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εώς και 90 λεπτά μετά τη πρώτη εφαρμογή. Συσκευασία 0,8γρ. 

       86. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

           Τεχνικές απαιτήσεις. 

 Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες 
κλινικές μελέτες για το κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με MDR articl)e 61 
Cl)inical) Eval)uation annex III, Cl)inical) Eval)uation and Post Market Cl)inical) Fol)l)ow up annex XIV και τα 
πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων. 

 H ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
 Ή επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της 

διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από 
χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου. 

 Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους 
αύξοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης. 

 Ή προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον 
κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών 
σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος. 

 Ή κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, 
να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα 
εταιρεία, η κατασκευάστρια θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα 
των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης. 

 Ή κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, 
να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα 
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ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που 
έχει προσφέρει στο διαγωνισμό. 

 Ή κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από 
την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη 
στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό 
για την κατηγορία Ή. 

 Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχείριστα. 
 Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν 

ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-
εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από 
τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων με αναφορά 
στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης. 

 Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον 
αντίστοιχο κωδικό.

 Επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα 
πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού 
CE. 

 Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα 
πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε 
σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί 
και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους 
καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται 
χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.

 Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να 
λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν 
προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.

1. Εργαλείο ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόμενο με κλιπ τιτανίου με ισχυρούς αγκτήρες 

(κλιπς) ορθογώνιας διατομής εφοδιασμένα με τεχνολογία κατευθυνόμενης σύγκλισης του κλιπ 

με μία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης.

Nα διατίθεται πλήρης σειρά εργαλείων:
             Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής  60mm για  κανονικούς
ιστούς.

             Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 60mmγια παχείς ιστούς

             Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής  90mm για  κανονικούς
ιστούς.

             Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, μήκους συρραφής 90mm για  παχείς ιστούς.

Aνταλλακτικές  κασέτες να φέρουν αγκτήρες από τιτάνιο  και να αντιστοιχούν τα μεγέθη στα εν 
λόγω εργαλεία.

2.  Ανταλλακτικές κασέτες , με αγκτήρες  ορθογώνιας διατομής  για τα παραπάνω εργαλεία.

Ανταλλακτικές κασέτες , με αγκτήρες από τιτάνιο 60mm για κανονικούς ιστούς.
Ανταλλακτικές κασέτες , με αγκτήρες από τιτάνιο 60mm για παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κασέτες , με αγκτήρες από τιτάνιο 90mm για κανονικούς ιστούς.
Ανταλλακτικές κασέτες , με αγκτήρες από τιτάνιο 90mm για παχείς  ιστούς.

3. Αυτόματος επαναφορτιζόμενος κυρτός κοπτοράπτης λεπτών και  παχέων ιστών, με μήκος 

συρραφής 51mm, μήκος κοπής 40mm και προφίλ 30mm, με ενσωματωμένη λάμα στην κασέτα 

του εργαλείου και τρισδιάστατα κλιπ από κράμα τιτανίου, με δύο ξεχωριστές σκανδάλες για 

σύγκλιση και πυροδότηση αντίστοιχα και με δυνατότητα εναλλαγής κασετών για διαφορετικούς 

τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο έως και έξι πυροδοτήσεων. Κατάλληλο για παχείς ιστούς με ύψος 
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ανοιχτού κλιπ 4,7mm και ύψoς κλειστού κλιπ 2,0mm. Να συνοδεύεται και από ανταλλακτική 

κασέτα για λεπτούς ιστούς με ύψος ανοιχτού κλιπ 3,5mm και ύψoς κλειστού κλιπ 1,5mm.

4. Ανταλλακτικές κασέτες κυρτής κεφαλής 40mm, κυρτής γραμμής συρραφής, με τρισδιάστατα κλιπ 

και προφίλ 30mm ( για επεμβάσεις που απαιτείται η χαμηλή πρόσβαση στη πύελο του ασθενή ), 

λεπτών –κανονικών και παχέων ιστών.

5. Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 55mm με τρισδιάστατα 

κλιπ από κράμα τιτανίου και πρόσμιξη βαναδίου – αλουμινίου, με  μηχανισμό ρύθμισης ύψους 

κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα ανάλογα με το πάχος του ιστού, χωρίς την εναλλαγή 

διαφορετικών ανταλλακτικών κασετών. Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής με γραμμή 

κοπής έως 3mm μικρότερη από την γραμμή συρραφής ώστε να υπάρχει μέγιστη αποδοτικότητα. 

Με δυνατότητα πυροδότησης μέχρι 12 φορές.

            Για λεπτούς - κανονικούς  και  παχείς  ιστούς.

6. Ευθύγραμμα επαναφορτιζόμενα εργαλεία διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm με τρισδιάστατα 

κλιπαπό κράμα τιτανίου και πρόσμιξη βαναδίου – αλουμινίου με μηχανισμό ρύθμισης ύψους 

κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα ανάλογα με το πάχος του ιστού, χωρίς την εναλλαγή 

διαφορετικών ανταλλακτικών κασετών. Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής με γραμμή 

κοπής έως 3mm μικρότερη από την γραμμή συρραφής ώστε να υπάρχει μέγιστη  αποδοτικότητα. 

Με δυνατότητα πυροδότησης μέχρι 12 φορές.

            Για λεπτούς - κανονικούς  και  παχείς  ιστούς.

7. Εργαλείo διατομής / αναστόμωσης, μήκους 100mm με ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου να περιέχει 

βανάδιο & αλουμίνιο,  για λεπτούς-κανονικούς και παχείς ιστούς, με ειδική ακίδα στο εμπρόσθιο 

τμήμα της κασέτας για την εξασφάλιση της παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου 

με ενσωματωμένη λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 στο στέλεχος του εργαλείου και ειδικό 

έκκεντρο μηχανισμό (CAM mechanism) για την επαρκή συμπίεση του ιστού κατά την έναρξη της 

πυροδότησης. Να διαθέτει έγκαιρα επιστημονικά τεκμήρια για την αντοχή της γραμμής συρραφής 

σε υψηλές πιέσεις..

            Για λεπτούς - κανονικούς  και  παχείς  ιστούς.

   8. Ανταλλακτική  κεφαλή   για  τα  παραπάνω  εργαλεία,  (για  τα  είδη  α/α  86.5.,6.&7.).
α).Ανταλλακτική κασέτα για τρία διαφορετικά πάχη ιστού (κανονικό,  ενδιάμεσο και παχύ),  με
ενσωματωμένη κοπτική λάμα,  κλιπ τιτανίου και έξι  γραμμές συρραφής,  με γραμμή κοπής έως
3mm μικρότερη από την γραμμή συρραφής, για χρήση με τους ως άνω κοπτοράπτες του α/α 86.5,
μήκους 55mm.

β). Ανταλλακτική κασέτα για τρία διαφορετικά πάχη ιστού (κανονικό,  ενδιάμεσο και  παχύ),  με
ενσωματωμένη κοπτική λάμα,  κλιπ τιτανίου και έξι  γραμμές συρραφής,  με γραμμή κοπής έως
3mm μικρότερη από την γραμμή συρραφής,για χρήση με τους ως άνω κοπτοράπτες του α/α 86.6,
μήκους 75mm.

γ). Ανταλλακτική  κασέτα  μήκους  100mm συμβατές  για  τα  είδη  της  κατηγορίας  α/α  86.7,  για
λεπτούς-κανονικούς και παχείς ιστούς.

9. Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8πυροδοτήσεων) 

προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε 

επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. 
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Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για 
μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο 
έλεγχο του εργαλείου.
 Τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της 
διατομής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής.

         Μήκους συρραφής  60mm,  ύψους κλιπ αντίστοιχα  3mm,  3.5mm,  4mm για  μεσαίους -
παχείς ιστούς.

        Μήκους συρραφής  60mm,  ύψους κλιπ αντίστοιχα  4mm,  4.5mm,  5mm για  πολύ παχείς
ιστούς.

        Μήκους συρραφής 80mm, ύψους κλιπ αντίστοιχα 3mm, 3.5mm, 4mm για μεσαίους - παχείς
ιστούς.

       Μήκους συρραφής 80mm, ύψους κλιπ αντίστοιχα 4mm, 4.5mm, 5mm για πολύ παχείςιστούς.

10.  Ανταλλακτική κεφαλή ( για  α/α 86.9 )με κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι για εργαλεία
ευθείας συρραφής-διατομής να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές
συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με αγκτήρες τιτανίου.

Μήκους  συρραφής  60mm,  ύψους  κλιπ  αντίστοιχα  3mm,  3.5mm,  4mm για  μεσαίους  –  παχείς
ιστούς.

Μήκους συρραφής 60mm, ύψους κλιπ αντίστοιχα 4mm, 4.5mm, 5mm για πολύ παχείς ιστούς.

Μήκους  συρραφής  80mm,  ύψους  κλιπ  αντίστοιχα  3mm,  3.5mm,  4mm για  μεσαίους  –  παχείς
ιστούς.

Μήκους συρραφής 80mm, ύψους κλιπ αντίστοιχα 4mm, 4.5mm, 5mm για πολύ παχείς ιστούς.

11. Κυκλικός αναστομωτήρας.

Α).  Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης διαμέτρου  α).29mm,  β).33mmκαι μήκους στυλεού18cm,  με
ύψος  ανοιχτού  κλιπ  5,5mm με  μηχανισμό  ελέγχου  ασφαλούς  πυροδότησης  μέσω  πλαστικής
ροδέλας στην κεφαλή,  με ισχυρά κλιπς από κράμα τιτανίου,  με ειδική αντιολισθητική  λαβή για
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την πυροδότηση, με τεχνολογία ρυθμιζόμενης σύγκλεισης κλιπ από 1 -
2,5mm για όλους τους τύπους ιστών.

Β).  Ήλεκτροκίνητος κυκλικό αναστομωτήρας μιας χρήσης  α).  29mm,  β).31mm με διπλή γραμμή
συρραφής και 3D κλιπ κυκλικής διατομής από κράμα τιτανίου με πρόσμιξη βαναδίου & αλουμινίου
για την αναστόμωση και αντιολισθητική επιφάνεια για ομοιόμορφη κατανομή της συμπίεσης του
ιστού κατά το κλείσιμο της κεφαλής. Να τεκμηριώνεται επιστημονικά το όφελος των παραπάνω
χαρακτηριστικών στις αναστομωτικές διαφυγές. Δυνατότητα επιλογής ύψους κλεισίματος κλιπ από
1.5mm - 2.2mm στο ίδιο εργαλείο ανάλογα με το πάχος του ιστού και ύψος ανοιχτού κλιπ 5.2mm.

Γ).  Κυκλικός αναστοµωτήρας, κυρτός µε ανακλινόµενη κεφαλή, µία χειρολαβή, µε τρεις γραμμές
συρραφής και διαφορετικό μέγεθος κλιπ τιτανίου σε κάθε μία από τις  γραμμές συρραφής.

Ύψος κλιπ 4mm-4,5mm-5mm, μήκους 22cm και διαμέτρου 28mm για πολύ παχύ ιστό.

Ύψος κλιπ 4mm-4,5mm-5mm, μήκους 22cm και διαμέτρου 31mm για πολύ παχύ ιστό.
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87. ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ.

 Σετ αιμορροϊδεκτομής που αποτελείται από  έναν ειδικό  ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα μεγέθους
33mm μη αποσπώμενης κεφαλής,  μεγάλου αποθηκευτικού χώρου  19  cc και άνω με κατάλληλη
διαβάθμιση  βάθους  εφαρμογής,  με  κλίπς  από  τιτάνιο  με  πρόσμιξη  βααδίου-αλουμινίουκαι
δυνατότητα σύγκλεισης κλιπ από 0,75 - 1.5mm,  με μηχανισμό ελέγχου της πυροδότησης, από έναν
κυκλικό διαστολέα πρωκτού, ένα πρωκτοσκόπιοπερίπαρσης και ένα σταθεροποιητή ράμματος.

88. ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ 

α).  Αυτόματη λαβίδα απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλεισης του κλιπ, μήκους
23,8cm εφοδιασμένες με 20 κλιπ τιτανίου με επιμήκεις και εγκάρσιες αυλακώσεις ,                    (
2.1mmx3.8mm) μεγέθους μικρό και χρώματος κλιπ μπλε.

β).  Αυτόματη λαβίδα απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλεισης του κλιπ, μήκους
29,2cm εφοδιασμένες  με  20  κλιπ  τιτανίου με  επιμήκεις  και  εγκάρσιες  αυλακώσεις,  (4.3mm x
6.0mm ) , μεγέθους μεσαίο και χρώματος κλιπ μπλε.

γ).  Αυτόματη λαβίδα απολίνωσης αγγείων με μηχανισμό ασφαλούς σύγκλεισης του κλιπ,  μήκους
33,7cm εφοδιασμένες  με  20  κλιπ  τιτανίου με  επιμήκεις  και  εγκάρσιες  αυλακώσεις,  (
6.3mmx10.8mm) μεγέθους μεγάλο και χρώματος κλιπ μπλε.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση δειγμάτων για όλα τα ζητούμενα είδη, βάση των
οποίων θα γίνει και η αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει  να υποβάλλει  μαζί  με  την προσφορά του το  ΕΕΕΣ σε
μορφή  PDF συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  ψηφιακά,  το  οποίο  βρίσκεται  στα
συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, στον συστημικό αριθμό  155679 στην πλατφόρμα
του ΕΣΉΔΉΣ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι ειδικοί όροι αφορούν όλα τα
προϊόντα  του  συγκεκριμένου
διαγωνισμού  και  σκοπό  έχουν  την
διασφάλιση  της  καταλληλότητας  και
αξιοπιστίας των προσφερόμενων υλικών
και  την ορθή προμήθεια αυτών από το
Νοσοκομείο:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να  περιλαμβάνεται  το  φυλλάδιο

οδηγιών  του  κατασκευαστή  οίκου

μεταφρασμένο στα Ελληνικά. ΝΑΙ

Τα προϊόντα να έρχονται αποστειρωμένα

και  στη  συσκευασία  να  αναγράφεται  η

ένδειξη CE Mark. ΝΑΙ

Να  προσκομίζονται  τουλάχιστον  2

κλινικές  μελέτες,  κατά  προτίμηση

τυχαιοποιημένες,  δημοσιευμένες  σε

έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, που να

πιστοποιούν  την  αποτελεσματικότητα

του προϊόντος σε διάφορες χειρουργικές

ειδικότητες.

ΝΑΙ

Ή ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να

είναι άνω των 2 ετών. ΝΑΙ

Το κακό αποτέλεσμα μετά από χρήση στο

χειρουργείο  ή  σε  προσομοίωση

χειρουργείου  θα  αποτελεί  λόγο

απόρριψης.
ΝΑΙ

Προσκόμιση  καταλόγου  Νοσοκομείων

που ήδη προμηθεύονται το προϊόν. ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το

εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του

προϊόντος και το εργοστάσιο και η χώρα

συσκευασίας  και  διανομής  (σε

περίπτωση που είναι διαφορετικά).

NAI
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Ή προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση

που  είναι  διαφορετική  από  την

κατασκευάστρια,  να  είναι

εξουσιοδοτημένη  από  την

κατασκευάστρια  εταιρεία  για  τη

διακίνηση  του  προϊόντος  στα  Ελληνικά

Δημόσια,  Στρατιωτικά  και  Ιδιωτικά

Νοσοκομεία,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η

ορθή  και  έγκαιρη  προμήθεια  των

προϊόντων στο Νοσοκομείο, η οποία θα

γίνεται  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα

Νομοθεσία,  καθώς  και  η  τήρηση  όλων

των  διαδικασιών  ιχνηλασιμότητας  σε

πιθανή  ανάκληση-απόσυρση  προϊόντος,

ή  μετά  από  την  συμπλήρωση  της

«Κάρτας  Αναφοράς  Περιστατικών

Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»

(Λευκή Κάρτα).

NAI

Κάθε  προσφέρουσα  εταιρεία,  σε

περίπτωση  που  είναι  διαφορετική  από

την  κατασκευάστρια,  να  προσκομίσει

δήλωση  της  κατασκευάστριας  εταιρείας

με  αναφορά  στον  συγκεκριμένο

διαγωνισμό,  που  να  αναφέρει  ότι  σε

περίπτωση  κατακύρωσης  της  σύμβασης

στην  προσφέρουσα  εταιρεία,  η

κατασκευάστρια  εταιρεία  θα  δεσμευτεί

να την προμηθεύσει με την συγκεκριμένη

ποσότητα  των  κατακυρωθέντων  ειδών

της σύμβασης.

NAI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι  κάτωθι  ειδικοί  όροι  αφορούν  τα
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ
Α/Α 86 των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης:

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο
φυλλάδιο  οδηγιών  του  κατασκευαστή
οίκου  στα  Ελληνικά.  Να  κατατεθεί
κλινική  βιβλιογραφία  και  να
περιλαμβάνονται  τουλάχιστον  δύο
δημοσιευμένες  κλινικές  μελέτες  για  το
κάθε  προσφερόμενο  είδος  ή  κλινικές
μελέτες  με  προϊόντα  του  ιδίου
κατασκευαστικού  οίκου  με  αντίστοιχα

ΝΑΙ
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τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με
MDR articl)e 61  Cl)inical) Eval)uation annex
III,  Cl)inical) Eval)uation and Post Market
Cl)inical) Fol)l)ow up annex XIV και  τα
πνευματικά  δικαιώματα  των
συγγραφέων. 

H ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να
είναι άνω των 2 ετών.

ΝΑΙ

Ή  επιτροπή  τεχνικής  αξιολόγησης  έχει
δικαίωμα  να  ζητήσει  δείγματα  πέραν
από  τα  ζητούμενα  της  διακήρυξης  αν
αυτό  θεωρηθεί  σκόπιμο.  Λόγος
απόρριψης  θα αποτελεί  το αποτέλεσμα
μετά  από  χρήση  σε  χειρουργείο  ή  σε
προσομοίωση χειρουργείου. 

ΝΑΙ

Όπου  ζητείται  εργαλείο  και
ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη
η προσφορά σε όλους τους αύξοντες που
περιλαμβάνονται  (εργαλείου  και
ανταλλακτικών  κεφαλών),  επί  ποινή
απόρριψης. 

ΝΑΙ

Ή προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση
που  είναι  διαφορετική  από  την
κατασκευάστρια,  να  καταθέσει
υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι
είναι  εξουσιοδοτημένη  από  τον
κατασκευαστικό  οίκο  για  την  τεχνική
υποστήριξη  των  προϊόντων  και  την
τήρηση  των  διαδικασιών  σε  πιθανή
ανάκληση/απόσυρση προϊόντος. 

ΝΑΙ

Ή  κάθε  προσφέρουσα  εταιρεία,  σε
περίπτωση  που  είναι  διαφορετική  από
την  κατασκευάστρια,  να  προσκομίσει
δήλωση  της  κατασκευάστριας  εταιρείας
που  να  αναφέρεται  στον  συγκεκριμένο
διαγωνισμό  και  να  δηλώνει  ότι  σε
περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην
προσφέρουσα  εταιρεία,  η
κατασκευάστρια  θα  δεσμευτεί  να  την
προμηθεύσει  με  τη  συγκεκριμένη
ποσότητα  των  κατακυρωθέντων  ειδών
της σύμβασης. 

ΝΑΙ

Ή  κάθε  προσφέρουσα  εταιρεία,  σε
περίπτωση  που  είναι  διαφορετική  από
την  κατασκευάστρια,  να  προσκομίσει
δήλωση  της  κατασκευάστριας  εταιρείας
που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα
ενημερώνεται  για  όλες  τις  πιθανές
ανακλήσεις/αποσύρσεις  προϊόντων,

NAI
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σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει
στο διαγωνισμό. 

Ή  κάθε  προσφέρουσα  εταιρεία,  να
διαθέτει  άρτια
εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο
προσωπικό  από  την  κατασκευάστρια
εταιρεία  (πιστοποίηση  έως  2
προηγούμενα  έτη)  για  την  τεχνική
υποστήριξη  στο  χειρουργείο  και
εξουσιοδοτημένο  τμήμα  service για
πιθανό  απαραίτητο  συνοδό  εξοπλισμό
για την κατηγορία Ή. 

NAI

Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι
τα  προϊόντα  είναι  γνήσια  και
αμεταχείριστα. 

NAI

Για  την  τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα  οι  οικονομικοί  φορείς
απαιτείται:  α.  να  δηλώσουν  ότι
διαθέτουν  μόνιμα  οργανωμένο  τμήμα
τεχνικής  υποστήριξης,  κατάλληλα
εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου  και  να
καταθέσουν  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης
και  εξουσιοδότηση  αυτού  από  τον
κατασκευαστικό  οίκο  β.  να  κατατεθεί
κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων
με  αναφορά  στην  αξία  της  σύμβασης,
των προσφερόμενων προϊόντων και τους
χρόνους παράδοσης. 

ΝΑΙ

Τα  προσφερόμενα  υλικά  θα  πρέπει  να
είναι  κοινοποιημένα  στον  ΕΟΦ  και  να
διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.

ΝΑΙ

Επί  ποινής  αποκλεισμού  θα  πρέπει  να
κατατεθούν  για  κάθε  προσφερόμενο
είδος  τα  πιστοποιητικά:  ISO13485,
Δήλωση  Συμμόρφωσης,  Πιστοποιητικό
CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE. 

ΝΑΙ

Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και
ειδικές  τεχνικές  προδιαγραφές  που
ζητούνται  θα  πρέπει  να  συμπληρωθεί
αναλυτικό  φύλλο  συμμόρφωσης  με
παραπομπή  σε  κωδικό  και  σε  σελίδα
καταλόγου  ή/και  τεχνικών  φυλλαδίων
της κατασκευάστριας  εταιρείας.  Όλοι οι
κωδικοί  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές
που  ζητούνται  θα  πρέπει  να
επισημαίνονται  στους  αντίστοιχους
καταλόγους ή/και  τα τεχνικά φυλλάδια,
που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που
υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται
τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.

NAI
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Σε  κάθε  α/α  στον  οποίο  προτείνεται
αναλώσιμο  που  χρήζει
εξοπλισμό/γεννήτρια  για  να
λειτουργήσει,  ο  μειοδότης  οφείλει  να
παραχωρήσει  τον  απαραίτητο  συνοδό
εξοπλισμό  δωρεάν προς  χρήση για  όσο
διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.

NAI
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ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ
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 ΜΕ ΦΠΑ
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