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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Πολύγυρος:  2-03-2021                 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ: 2461 
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5   
Τ.Κ. 63100 - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
URL: http://www.hospitalchalkidiki.gr 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Τηλέφωνο 23713 -50207 

FAX 23713-50410 

e- mail 
gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr  

 

 

ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  αριθ. 4η/2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ»  «CPV 33141110-4»   ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. 

Τόπος 

διαγωνισμού 

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού  

Τελική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών  

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμ

ός Δαπάνης 

Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ημερομηνία: 17-03-2021 Ημερομηνία: 16-03-2021 Πλέον 

Συμφέρουσα 

από Οικονομική 

άποψη 

Προσφορά 

Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιμής 

59.990,00 € 

χωρις φ.π.α 

67.788,70 € με  

ΦΠΑ 

Ημέρα: Τετάρτη Ημέρα: 
Τρίτη 

 

Ώρα: 11:00 Ώρα: 14:30 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1)  Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχων των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις  

2) Τον Ν.2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 37/Α/2-3-

2001).                                                                                                                                                                                           

3) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256/02-11-01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας» σε 

συνδυασμό με τον Ν.3580/2007 (ΦΕΚ Α΄134/18-06-2007)                                                                                                            

http://www.hospitalchalkidiki.gr/
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4) Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών).                           

5) Του Ν.3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05) ως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07).                                                                                              

6) Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις".                                            

7) Τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013».                                                                                                                                                                                         

8) Του ΠΔ 80/2016 "Περί αναλήψεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 194/τεύχος Α)                

 9) Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών 

προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".                                                                                                                           

10) Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                                                                                                                    

11) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και λοιπές τροποποιήσεις αυτού 4605/2019,ΦΕΚ 52/Α/1.4.2019  ”.                                                                                                                                                  

12) Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις».                                                                                                                                                                                         

 13) Του Ν3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών 

,διοικητικών, και αυτό-διοικητικών οργάνων δημοσιότητα στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.               

14)  Το Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 και αφορά κράτηση υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ)     

15) Την υπ’αριθμ. 15/25-11-2016 κατευθυντήρια οδηγία του ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το 

“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α147)” 

16)Την υπ΄αριθμ: 6η /23-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΚΟ46907Υ-ΑΔΣ) απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 

έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια "Επίδεσμοι” του Γ.Ν.Χαλκιδικής » 

17)Την με αρ. πρωτ  4η /26-2-2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Επίδεσμοι. 

18) Την με αρ.πρωτ. 2404/01-03-2021 (ΨΛΝΠ46907Υ-ΣΦΩ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  

                                                                          

 

Προκηρύσσουμε 

 

1. Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.788,70 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 

Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γ.Ν. Χαλκιδικής  στις 17-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.  από την 

αρμόδια επιτροπή. 

3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 

Νοσοκομείου έως 16-03-2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:30 μ.μ. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον 

προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Γ.Ν  Χαλκιδικής). 

• Ο αριθμός της διακήρυξης  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail) 
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Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής (σε 2 αντίτυπα τα οποία 

θα φέρουν την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, 

τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» (σε 2 αντίτυπα η οποία 

θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» » 

(σε 2 αντίτυπα η οποία θα φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, 

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

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την 

ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής 

των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις 

ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την 

επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014.                 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 

το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να 

θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 

πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας 

διακήρυξης. 

Ματαίωση Διαδικασίας 

Η 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 του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

5. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στο πρόγραμμα 

https://diavgeia.gov.gr/ και στον ιστότοπο του Γ.Ν.Χαλκιδικής  http://www.hospitalchalkidiki.gr 

 

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τίτλος / CPV  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ»  «CPV 33141110-4»  

Προϋπολογισμός διακήρυξης 67.788,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

59.990,00 € χωρίς ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση 

• ΚΑΕ 1311.01 

Η ανάληψη αντιστοιχεί στο 10% του προϋπολογισμού της Διακήρυξης 

λόγω του γεγονότος  πως το νοσοκομείο μας ακόμα κινείται με το 40% 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Με την 

έγκριση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 θα 

ληφθεί συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης που θα καλύψει το 

σύνολο του προϋπολογισμού της διακήρυξης. Σε περίπτωση που από τον 

διαγωνισμό προκύψουν αποτελέσματα πρίν την έγκριση των 

πιστώσεων, κατά την υπογραφή των συμβάσεων θα εκδοθούν και οι 

αντίστοιχες αναλήψεις. 

Τόπος Υποβολής Προσφορών Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Τμήμα Πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

• κράτος-μέλος της Ένωσης 

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

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών Σφραγισμένες προσφορές 

Ο Διοικητής 

Του Γ.Ν Χαλκιδικής 

 

 

 

Δρ. Κωνσταντίνος Σ. Δεδελούδης 
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Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών 
16-03-2021  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 14:30  μ.μ. 

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού 
17-03-2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού 
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής- Γραφείο Προμηθειών 

Δημοσιότητα 
• ΚΗΜΔΗΣ 

• http://www.hospitalchalkidiki.gr 

• https://diavgeia.gov.gr/  

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του αρ. 79 

του Ν. 4412/2016 

το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 

του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το TEΥΔ 

υποβάλλουν και υπογράφουν: 

α) οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού 

φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού, 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.  

Ως 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 φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.  

http://www.hospitalchalkidiki.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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Τεχνική Προσφορά 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο,  προσκομίζει τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες 

όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις 

ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ), μαζί με χωριστό 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ), όπου παρατίθενται οι 

σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες 

στηρίζεται. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 

της υποβολής της προσφοράς, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται: 

• ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις – 

τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 

με αντιπρόσωπό τους. 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 

75),όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι: 

• -Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

• -Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση. 

• -Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή. 

• -Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 

ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή (Παράρτημα  Β) 
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Οικονομική Προσφορά 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά(τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, 

εμπειρία, κ.τ.λ.), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β. 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

✓ Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 

✓ Το υπόδειγμα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς δέσμευση για τους 

συμμετέχοντες και συμπληρώνεται αναλόγως. 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας  

δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, 

υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως 

κάτωθι: 

➢ Φυσικά πρόσωπα : 

 

1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

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

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:   

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

• δωροδοκία 

• απάτη 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

 

3. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου, 

με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

➢ Νομικά Πρόσωπα: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά Πρόσωπα». 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού 

προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους 

νόμιμους εκπροσώπους του. 

Γλώσσα Εγγράφων 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη 

είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 

μόνο εφόσον 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. 

Νόμισμα Ευρώ (€) 
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Διενέργεια Διαγωνισμού 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, μονογράφονται δε από 

το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 

ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις 

τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν 

απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού.  

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως, είτε την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική 

πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική 

ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια 

επιτροπή καταγράφει τις τιμές όλων τωνσυμμετεχόντων των οποίων έγιναν 

αποδεκτές οι προσφορές τους και συντάσσει το ανάλογο πρακτικό με τα 

σχετικά αποτελέσματα και το υποβάλει προς το αρμόδιο όργανο της 5ης ΥΠΕ, 

προς έγκριση, στο οποίο διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της 

περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να 

προτείνει: 

• την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

• τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

• την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν 

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά» επικυρώνονται με 

απόφαση που εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου πρόκειται να γίνει η 
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κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών σε 

σφραγισμένο φάκελο τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς 

το αρμόδιο όργανο προς έγκριση. 

Το αποτέλεσμα επικυρώνονται με απόφαση που εκδίδεται από την 

αναθέτουσα αρχή. 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

Προσφορά 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών 

της προμήθειας αλλά και ανά είδος ξεχωριστά αλλά υποχρεωτικά για το 

σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά  είδος.  

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη 

Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής ανά είδος.  

• Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

• Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 20.000 

ευρώ είναι απαραίτητη. 

Ματαίωση Διαδικασίας 

Η 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 του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Διάρκεια σύμβασης 
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια 12 μήνες και  μέχρι την εξάντληση των 

ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών. 

Κρατήσεις – χρόνος πληρωμής 

Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη 

χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την υποβολή 

του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο Ν. 4152/2013, παρ. 

Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
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Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές». 

Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες 

νόμιμες κρατήσεις . 

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΙΔΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

α/α Περιγραφή είδους Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονά-
δος 

δαπάνη 
χωρίς  
Φ.Π.Α. 

Συνολική 
δαπάνη 
με Φ.Π.Α. 

1 Γάζα  βαζελινούχα εγκαυμάτων 
διαστάσεων: 10cmX 10cm (+- 1cm) 

τεμάχιο 1.200 0,220   264,00 € 298,32 € 

2 Γάζα  βαζελινούχα εγκαυμάτων 
διαστάσεων: 10cmX 20cm (+- 1cm) 

τεμάχιο 1.200 0,340   408,00 € 461,04 € 

3 Γάζα  βαζελινούχα εγκαυμάτων 
διαστάσεων: 10cmX 30cm (+- 1cm). 

τεμάχιο 1200 0,420   504,00 € 569,52 € 

4 Aιμοστατική Γάζα 20Χ10cm τεμάχιο 600 6,000   3.600,00 € 4.068,00 
€ 

 ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ - ΔΙΚΤΥ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

     

5 Δίχτυ επιδεσμικό διαστάσεις: Καρπός/ 
αστράγαλος   Νο 2 

τεμάχιο 50 1,900   95,00 € 107,35 € 

6 Δίχτυ επιδεσμικό διαστάσεις:Αγκώνας  
Νο 3 

τεμάχιο 250 2,150   537,50 € 607,38 € 

7 Δίχτυ επιδεσμικό διαστάσεις:  
Βραχίονας/χέρι  Νο 4 

τεμάχιο 40 2,500   100,00 € 113,00 € 

 κολλητικά  επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα  

8 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 6cmX7cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 11.000 0,035 € 385,00 € 435,05 € 

9 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 10cmX10 cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 7.000 0,051 € 357,00 € 403,41 € 
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10 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 10cmX15cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 6.500 0,078 € 507,00 € 572,91 € 

11 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 20cmX10 cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 4.000 0,110 € 440,00 € 497,20 € 

12 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 25cmX10 cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 3.000 0,136 408,00 € 461,04 € 

13 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 30cmX10 cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 3.500 0,160 560,00 € 632,80 € 

14 κολλητικά  επιθέματα πληγών 
υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα 
με απορροφητική γάζα 35cmX10 cm (+-
1cm) 

τεμάχιο 1.200 0,190 228,00 € 257,64 € 

 Διαφανή  αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης  φλεβοκαθετήρων. Να είναι από 
διάφανο  φιλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο  στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή  
εφαρμογή  και με εγκοπή  στο μέσο του επιθέματος. 

15 Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα 
κάλυψης συγκράτησης 
φλεβοκαθετήρων  χωρίς εγκοπή 
10χ12cm 

τεμάχιο 3.000 0,210 € 630,00 € 711,90 € 

16 Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα 
κάλυψης συγκράτησης 
φλεβοκαθετήρων με εγκοπή  7cmX 
8,5cm ( +-1cm). 

τεμάχιο 30.000 0,08 € 2.400,00 € 2.712,00 
€ 

  επίδεσμος ελαστικός  από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης , σύνθεσης  65% με 35% 
περίπου. 

17 Επίδεσμος  ελαστικός  από βαμβάκι  
και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 
σύνθεσης  65% με  35% 
περίπου,διαστάσεις: 6cmX 4,5 m (+-
1cmX+-1m) 

τεμάχιο 2.000 0,150 € 300,00 € 339,00 € 

18 Επίδεσμος  ελαστικός  από βαμβάκι  
και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 
σύνθεσης  65% με  35% 
περίπου,διαστάσεις:  8cmX 4,5 m +-
1cmX+-1m 

τεμάχιο 2.000 0,200 400,00 € 452,00 € 
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19 Επίδεσμος  ελαστικός  από βαμβάκι  
και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 
σύνθεσης  65% με  35% 
περίπου,διαστάσεις:  10cmX 4,5 m +-
1cmX+-1m 

τεμάχιο 4.000 0,220 880,00 € 994,40 € 

20 Επίδεσμος  ελαστικός  από βαμβάκι  
και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 
σύνθεσης  65% με  35% 
περίπου,διαστάσεις:  12cmX 4,5 m +-
1cmX+-1m 

τεμάχιο 3.000 0,250 € 750,00 € 847,50 € 

21 Επίδεσμος  ελαστικός  από βαμβάκι  
και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 
σύνθεσης  65% με  35% 
περίπου,διαστάσεις:  15cmX 4,5 m +-
1cmX+-1m 

τεμάχιο 2.800 0,340 € 952,00 € 1.075,76 
€ 

22 Επίδεσμος  ελαστικός  από βαμβάκι  
και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης 
σύνθεσης  65% me 35% 
περίπου.διαστάσεις:  20cmX 4,5 m (+-
1cmX+-1m) 

τεμάχιο 3.000 0,500 € 1.500,00 € 1.695,00 
€ 

 Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα  HANSAPLAST 
ταχυεπίδεσμος ατομικά  συσκευασμένος. 

     

23 Αυτοκόλλητα  αποστειρωμένα  
(HANSAPLAST)  ταχυεπίδεσμος  
ατομικά συσκευασμένα διαστάσεις : 
2,5 cmX 7cm +-0,5cm 

τεμάχιο 20.000 0,0096 € 192,00 € 216,96 € 

24 Αυτοκόλλητα  αποστειρωμένα  
(HANSAPLAST ) ταχυεπίδεσμος  
στρόγγυλα 

τεμάχιο 8.000 0,006 € 48,00 € 54,24 € 

 Μεταξωτή επιδεσμική ταινία 
υποαλλεργική 

     

25 Μεταξωτή αυτοκόλλητη επιδεσμική 
ταινία,πλάτος  2,5cmX 10mX1m  

τεμάχιο 5.000 0,380 1.900,00 € 2.147,00 
€ 

26 Μεταξωτή  αυτοκόλλητη επιδεσμική 
ταινία,πλάτος  5cmX 10mX1m  

τεμάχιο 3.000 0,700 2.100,00 € 2.373,00 
€ 

27 Μεταξωτή  αυτοκόλλητη επιδεσμική 
ταινία,πλάτος  7,5cmX 10mX1m  

τεμάχιο 2.000 1,200 2.400,00 € 2.712,00 
€ 

 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για περίδεση κάτω από το γύψο,από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο, 
απαραιτήτως  διατατό. 

28 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για 
περίδεση κάτω από το γύψο, από 
βαμβάκι 100%, μη υφασμένο 
,απαραιτήτως  διατατό,διαστάσεις  
5cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m) 

τεμάχιο 500 0,130 65,00 € 73,45 € 

29 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για 
περίδεση κάτω από το γύψο.από 
βαμβάκι 100%, μη υφασμένο, 

τεμάχιο 500 0,140 70,00 € 79,10 € 
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απαραιτήτως  διατατό,διαστάσεις  
7,5cmX 2,7 m(+-1cm + 0,5m) 

30 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για 
περίδεση κάτω από το γύψο, από 
βαμβάκι 100%, μη υφασμένο 
,απαραιτήτως  διατατό,διαστάσεις  
10cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m) 

τεμάχιο 1.200 0,150 180,00 € 203,40 € 

31 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για 
περίδεση κάτω από το γύψο, από 
βαμβάκι 100%, μη υφασμένο, 
απαραιτήτως  διατατό,διαστάσεις  
12cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m) 

τεμάχιο 1.200 0,171 € 205,20 € 231,88 € 

32 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για 
περίδεση κάτω από το γύψο, από 
βαμβάκι 100%, μη υφασμένο, 
απαραιτήτως  διατατό,διαστάσεις  
15cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m) 

τεμάχιο 1.200 0,210 € 252,00 € 284,76 € 

33 Επίδεσμοι από βαμβάκι 100%  για 
περίδεση κάτω από το γύψο, από 
βαμβάκι 100%, μη υφασμένο, 
απαραιτήτως  διατατό,διαστάσεις  
20cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m) 

τεμάχιο 2.200 0,290 € 638,00 € 720,94 € 

 Αυτοκόλλητη  επιδεσμική ταινία για στερέωση επιθεμάτων από πορώδες υλικό(ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ 
ΚΟΚΚΙΝΟ) Διαστάσεις ως προς το πλάτος +-1cm & ως προς το μήκος +- 5m 

34 Αυτοκόλλητη  επιδεσμική ταινία για 
στερέωση επιθεμάτων από πορώδες 
υλικό (λευκοπλάστ κόκκινο)διαστάσεις: 
5cmx10m 

τεμάχιο 700 0,490 € 343,00 € 387,59 € 

35 Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία για 
στερέωση επιθεμάτων από πορώδες 
υλικό (λευκοπλάστ κόκκινο)διαστάσεις: 
7,5cmx10m 

τεμάχιο 600 0,900 € 540,00 € 610,20 € 

36 Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία για 
στερέωση επιθεμάτων από πορώδες 
υλικό(λευκοπλάστ κόκκινο) διαστάσεις: 
10cmx10m 

τεμάχιο 400 1,400 € 560,00 € 632,80 € 

  ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ      

37 Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-
15-20cm,διαστάσεις : 5cmX2m +-
1cmX+-10% m 

τεμάχιο 600 0,250 € 150,00 € 169,50 € 

38 Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-
15-20cm,διαστάσεις:7,5cmX2m +-
1cmX+-10% m 

τεμάχιο 400 0,260 € 104,00 € 117,52 € 
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39 Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-
15-20cm,διαστάσεις :10cmX2m +-
1cmX+-10% m 

τεμάχιο 2.000 0,280 € 560,00 € 632,80 € 

40 Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-
15-20cm,διαστάσεις :12cmX2m +-
1cmX+-10% m 

τεμάχιο 2.000 0,330 € 660,00 € 745,80 € 

41 Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-
15-20cm.διαστάσεις :15cmX2m +-
1cmX+-10% m 

τεμάχιο 2.000 0,380 € 760,00 € 858,80 € 

42 Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-
15-20cm.διαστάσεις :20cmX2m +-
1cmX+-10% m 

τεμάχιο 2.000 0,410 € 820,00 € 926,60 € 

 Γάζες γενικής χρήσεως και άλλα  επιδεσμικά υλικά     

43 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος  
(τύπου TENSOPLAST) από 100% 
βαμβάκι,μεγάλης κολλητικής 
ικανότητας , ιδανικός για πιεστικές και 
υποστηρικτικές επιδέσεις . Διάσταση : 
6cm Χ2,5 μέτρα (+-1 ) περίπου 

τεμάχιο 200 1,600 € 320,00 € 361,60 € 

44 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος  
(τύπου TENSOPLAST) από 100% 
βαμβάκι,μεγάλης κολλητικής 
ικανότητας , ιδανικός για πιεστικές και 
υποστηρικτικές επιδέσεις . Διάσταση : 8 
cm Χ2,5 μέτρα (+-1) περίπου 

τεμάχιο 200 1,800 € 360,00 € 406,80 € 

45 Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος  
(τύπου TENSOPLAST) από 100% 
βαμβάκι,μεγάλης κολλητικής 
ικανότητας, ιδανικός για πιεστικές και 
υποστηρικτικές επιδέσεις . Διάσταση : 
10 cm Χ2,5 μέτρα (+-1) περίπου 

τεμάχιο 200 1,900 € 380,00 € 429,40 € 

46 Γάζα μη ακτινοσκιερή 40cmX 40cm 8 
ply 

τεμάχιο 5.000 0,200 € 1.000,00 € 1.130,00 
€ 

47 γάζα υδρόφιλη  5Χ5cm λευκή 
διπλωμένη  

τεμάχιο 20.000 0,013 260,00 € 293,80 € 

48 γάζα υδρόφιλη 10Χ10cm 12 ply απλή 
διπλωμένη  

τεμάχιο 50.000 0,014  700,00 € 791,00 € 

49 γάζα υδρόφιλη 10Χ20cm 12 ply απλή 
διπλωμένη  

τεμάχιο 120.000 0,025 € 3.000,00 € 3.390,00 
€ 

50 Γάζα υδρόφιλη, λευκή, ακτινοσκιερή (X-
RAY),  από Γάζα αρίστης  ποιότητας, 
διπλωμένη, διαστάσεων: 10 cmΧ 20cm 
, 12 ply 

τεμάχιο 60.000 0,0320 € 1.920,00 € 2.169,60 
€ 

51 Γάζα   40cmX 40cm ακτινοσκιερή   (X-
RAY ),  12 ply  από γάζα αρίστης 
ποιότητας με γαζιά και 
κορδόνι,διπλωμένη ανά τεμάχιο (loop) 
(κομπρέσα λαπαροτομίας) 

τεμάχιο 12.000 0,300 € 3.600,00 € 4.068,00 
€ 
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52 γάζα υδρόφιλη ακτινοσκιερή άκοπη 
18κλ/cm2 αρίστης ποιότητας 100% 
βαμβάκι 90χ100cm σε πακέτα 100 
μέτρων και αναδιπλώσεις του ενός 
μέτρου. 

μέτρο 5500 0,120   660,00 € 745,80 € 

53 γάζα υδρόφιλη μη ακτινοσκιερή άκοπη 
18κλ/cm2 αρίστης ποιότητας 100% 
βαμβάκι 90χ100cm σε πακέτα 100 
μέτρων και αναδιπλώσεις του ενός 
μέτρου. 

μέτρο 65.000 0,099   6.435,00 € 7.271,55 
€ 

54 επίδεσμος γάζας 10cm Χ 5 μέτρα τεμάχιο 1000 0,200   200,00 € 226,00 € 

55 βαμβάκι φαρμακευτικό  υδρόφιλο 
λευκό άριστης ποιότητας 
,απορροφητικό  συσκευασία (1)  κιλού 

κιλό 400 2,500   1.000,00 € 1.130,00 
€ 

56 χαρτοβάμβακας  από ανακυκλωμένο 
χημικό πολτό  λευκασμένος  17-18gr σε 
φύλλα  διαστάσεων 60Χ 
40cm.Συσκευασία 5 κιλών 

κιλό 7.500 1,000   7.500,00 € 9.300,00 
€ 

 Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης  με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του 
εξιδρώματος και αυτοκόλλητη  μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού  του 
τραύματος.Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, 
αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο 
σωλήνα με δίσκο απορρόφησης  από μαλακή σιλικόνη που να φέρει  φίλτρο για αποφυγή της 
δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε 
αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο αποστειρωμένο καθώς και 
του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα. 

57 α) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος 
αρνητικής πίεσης  small, 10 x 7,5 x 

3.3cm  

τεμάχιο 10 82,500 825,00 € 932,25 € 

58 β) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος 
αρνητικής πίεσης  medium, 18 x 12,5 x 

3.3cm  

τεμάχιο 20 121,000 2.420,00 € 2.734,60 
€ 

59 γ) Σετ σπόγγου  αργύρου συστήματος 
αρνητικής πίεσης   large, 26 x 15 x 

3.3cm  

τεμάχιο 10 143,000 1.430,00 € 1.615,90 
€ 

 Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε 
συσκευασία περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των 
κατασκευαστών , εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προιόντος , κωδ. παρτίδας 
ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης, όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ φύλλου 2198 
2/10/2009 ( αρ ΔΥ8δ /Γ.Π. οικ. 130648) 
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60 Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής 
πίεσης κοιλίας. Το σετ να περιέχει 2 
σπόγγους  αποστειρωμένους με 
λειασμένους πόρους για μείωση του 
πόνου κατά την αφαίρεση, 1 ημιπερατή 
μεμβράνη με αφρώδη τμήματα σε 
ακτινωτό σχεδιαμό για προστασία των 
σπλάχνων, 2 αποστειρωμένους  
σωλήνες  με 2  δίσκους  απορρόφησης 
από μαλακή σιλικόνη  που να φέρουν  
φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και 
4 αυτοκόλλητες μεμβράνες  
αποστειρωμένες του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου. Κάθε 
αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο 
σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο 
καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού 
οίκου για τέλεια συμβατότητα. 

τεμάχιο 3 220,000 660,00 € 745,80 € 

 Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε 
συσκευασία περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των 
κατασκευαστών , εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προιόντος , κωδ. παρτίδας 
ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης, όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ φύλλου 2198 
2/10/2009 ( αρ ΔΥ8δ /Γ.Π. οικ. 130648) 

 Δοχεία Συλλογής      

 Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων). Να 
μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η 
διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του 
ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 

61 α) Να αποτελείται από το ειδικό 
κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 
400 ml  

τεμάχιο 10 49,500 495,00 € 559,35 € 

62 β) Να αποτελείται από το ειδικό 
κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 
1100 ml  

τεμάχιο 20 88,000 1.760,00 € 1.988,80 
€ 

 ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    59.990,00 € 67.788,70 
 (Η συσκευή παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό). Τα χαρακτηριστικά της συσκευής να είναι : 

ελαφριά αντλία με βάρος έως 750gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη …………………………», σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα : 

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../…….              

 

Προς : Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : ......................................................................................... € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):………………………………………………………………………………………..€ 
Υπογραφή – Σφραγίδα 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς με διαφορετικό 

τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι 

ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας αλλά και ανά 

είδος ξεχωριστά αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά  είδος. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως 

καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 

• Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 

α/α 
Κωδικός είδους  

αποθήκης 
Περιγραφή είδους 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Τεμάχια 

Εκτιμώμενη  

τιμή /τεμάχιο 

χωρίς φ.π.α 

σε € 

Π.ΤΙΜΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Σχέδιο Σύμβασης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

  "4Η ΥΠΕ " 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ    

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ       :   

ΕΙΔΟΣ                      :  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ    : ………………….  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Στον Πολύγυρο  σήμερα την ………………………του έτους 2021, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

Αφενός 

α) το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής που εδρεύει στον Πολύγυρο, Ιπποκράτους 5, Τ.Κ. 63100, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή Δρ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗ  

και  αφετέρου 

β) Η εταιρεία με την επωνυμία «………… » που εδρεύει στην …………………Τ.Κ ……….ΤΗΛ:……… FAX:…………., έχει 

αριθμό φορολογικού μητρώου………. , υπάγεται στη ΔΟΥ : και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  

κ. ……………με αρ. Α.Τ:………. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως  

«ο προμηθευτής», 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

Την υπ. αριθ. 4η /2021 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την  προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ». 

Την υπ. Αριθ………………… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον προμηθευτή 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Προμήθειας στον προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση του Προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

του προμήθειας και την παραλαβή του προμήθειας (τμηματική - οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει 

να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 

επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του 

χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας 

μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του 
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Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, καθώς και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη 

Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του προμηθευτή. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται 

πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση για  την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ». 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' α/α…………. τεχνοοικονομική προσφορά του 

προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της 4ης/2021 διακήρυξης και την υπ' αριθ…………….. απόφαση 

κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» 

 

Αναλυτικά: 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της προμήθειας παρατείνεται 

αυτοδίκαια για ένα δίμηνο και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων της σύμβασης . 

H παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την 

παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την 

παραγγελία μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την  οριστική παραλαβή των υλικών 

και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων.   

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.   

 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

ΠΔ 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις.        

Θα παρακρατείται :  
• α) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-Ό9). 
• β) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 52 Α' /01-04-2019) 

• γ) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ 

Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου. 
• δ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994. 
• Ε) ΑΕΠΠ 0,06%  άρθρο 350 του ν 4412/2016 

α/α 
Κωδικός είδους  

αποθήκης 
Περιγραφή είδους 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

Τεμάχια 

Εκτιμώμεν

η  τιμή 

/τεμάχιο 

χωρίς 

φ.π.α σε € 
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• ΣΤ) Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου 
Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες 
διατάξεις. 

Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από την υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 

εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την 

κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι 

δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση του Προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που 

προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 

δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε 

καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 

Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 

προμήθειας. 

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 

προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα 

σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τη προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 

Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν 

να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν 

για αυτόν από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η 

αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 

λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 

(20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, 

τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Ο προμηθευτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Νοσοκομείου, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
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των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 

άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, 

μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή 

του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ' αριθ  4η/2021 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ'.αριθ………….. 

κατατεθείσα προσφορά του προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε 

περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος 

είναι η ακόλουθη: 

1. Το συμφωνητικό. 2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και 

διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής 

δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς 

καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της  Χαλκιδικής .  

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 

από τους συμβαλλόμενους, σε τρία (3) πρωτότυπα. 

Δύο από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία:    Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

-       Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ:99221949_11 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 5, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ,  Τ.Κ 63100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

- Τηλέφωνο: 23713 50207, 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ»  «CPV: 33141110-4» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [4/02-03-2021] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος 

για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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    Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 

διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

• δωροδοκία 

• απάτη 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), 

ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 

ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας 

έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:  Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη 

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

 

ΦΟΡΟΙ 

 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 
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 Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

           Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 

 

Δρ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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