
 
1 

  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

  

 

 ΧΑΪ∆ΑΡΙ 02-02-2018  

Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1517/783357  

Ταχ.  ∆/νση: 
Iερά οδός 343, 
Χαϊδάρι - T.K. 124 61 

 

Τµήµα: 

ΓΡΑΦΕΙΟ: 

Οικονοµικού  

Προµηθειών 

 

Πληροφορίες: Αγγελική Παπάζογλου  

Τηλέφωνο: 213 2046170-1  

FAX: 213 2046400  

E-mail: agelikip@dromokaiteio.gr   

 

ΠΡΟΣ:    

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ Ψ.N.A. 

«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. 
 

Τόπος 

διαγωνισµού 

Χρόνος ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού 

Τελική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισµός 

∆απάνης  

Ηµεροµηνία: 15-02-2018 Ηµεροµηνία: 15-02-2018 

Ηµέρα: Πέµπτη Ηµέρα: Πέµπτη 

Ψ.N.A. 

«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

N.Π.∆.∆. 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Ώρα: 09:30 π.µ. Ώρα: 09:00 π.µ. 

Πλέον 

συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη 
προσφορά      

βάσει της τιµής 

59.600,00 € χωρίς 

ΦΠΑ ή 73.904,00 € 

µε ΦΠΑ 24% 

 

Το Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆. έχοντας υπόψη: 

 

Ι. Τους Νόµους και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα:  

1. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

3. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως ισχύει. 
4. Το Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/2-3-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
5. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ. 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».  
6. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ. Α΄/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει. 
8. Το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ. Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” 
(ΦΕΚ 30/Α΄/14-2-2005)», όπως ισχύει. 
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9. Το Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ. Α΄/9-2-2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.  

10. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/18-6-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.   

13. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

14. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

15. Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής 2012-2015»,όπως ισχύει. 

16. Το Ν. 4052/2012 ΦΕΚ 41/τ. Α΄/01-03-2012 «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του Νόµου «Έγκριση των σχεδίων 
συµβάσεων …… και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.  

17. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013», όπως ισχύει.  

18. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ. Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

19. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις», όπως ισχύει.  

20. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

21. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
22. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
23. Το Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α΄/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των 

φορέων της και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
24. Το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Α΄/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.      
 

 

ΙΙ. Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.», (ΦΕΚ 3698/τ. Β΄/16-11-2016).     

2. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2329/31-01-2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, θέµα 2ο, «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγειονοµικού 
υλικού για ένα (1) έτος, προϋπολογισµού 73.904,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.». 

3. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, θέµα 23ο, «Νοµιµοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2018». 

4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆. µε αριθ. πρωτ. 
1456/783296/01-02-2018 (Α∆Α: 78ΛΦ469Η27-Θ44). 

 

Προκηρύσσουµε 

 

1. Συνοπτικό διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης 73.904,00 € µε ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάσει της τιµής.  

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., στο Γραφείο Προµηθειών στις 15-02-2018, 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή. 
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3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Ψ.Ν.Α. 

«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου έως 15-

02-2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:00. 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 (Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

N.Π.∆.∆.). 

• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.  

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email). 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«Τεχνική προσφορά». Tα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε 

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

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. 

5. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 

(www.dromokaiteio.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  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγµα Τ.Ε.Υ.∆. 

7. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις 

ακόλουθες ώρες: 08:00 – 14.00, από το Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  N.Π.∆.∆.  (τηλ: 

2132046170-171-284). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»  N.Π.∆.∆.   

Τίτλος προµήθειας/ CPV  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (CPV ∆ΙΑΦΟΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΠΙΝΑΚΑ 

Προϋπολογισµός ∆απάνης 

Χωρίς  ΦΠΑ / µε ΦΠΑ 
59.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 73.904,00 € µε Φ.Π.Α. 24% 

Χρηµατοδότηση 
Κ.Α.Ε.  1311 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.  

 Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61,  Τµήµα Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου 

∆ικαίωµα 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 ∆ηµοσίων 

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

Ένωση. 
Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισµένες προσφορές 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών  15-02-2018, ηµέρα Πέµπτη & ώρα 09:00 π.µ. 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού  15-02-2018, ηµέρα Πέµπτη  & ώρα 09:30 π.µ.  

Τόπος ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού 
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.  
Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61 - Γραφείο Προµηθειών 

∆ηµοσιότητα 
• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
• ΚΗΜ∆ΗΣ 
• www.dromokaiteio.gr  

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εκατόν είκοσι (120) µέρες 

Χρόνος πρόσβασης 

συµµετεχόντων στις 

προσφορές 

∆ύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

 

 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 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: 
α)δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν 
να αποκλεισθούν, 
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Τεχνική Προσφορά 

 

 

 

Οικονοµική Προσφορά 

 

 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

 

   
 Το TEΥ∆ υποβάλλουν : 
� οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  
� ο διευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε  
� σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί 

του 
 
2. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης: 
κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως 
το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο 
ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύµβουλος και τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των 
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις 
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, 
prospectus, εγγυήσεις, εµπειρία κ.τ.λ.) 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, στα οποία θα 
αναφέρεται ο κωδικός και η τιµή του παρατηρητηρίου τιµών για το κάθε 
προσφερόµενο είδος (όπου υπάρχει). Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν 
υπάρχει ακριβής αντιστοιχία µε το παρατηρητήριο τιµών, για τα 
προσφερόµενα είδη που δεν δηλώθηκε στην προσφορά κωδικός & τιµή 
Π.Τ. Η οικονοµική προσφορά συµπληρώνεται σε χωριστό σφραγισµένο    
φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 «∆ικαιολογητικά 
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:   
 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
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τροµοκρατικές δραστηριότητες 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 

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 
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον 
διευθύνων Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 
Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόµισµα Ευρώ (€) 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται 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 από το παραπάνω όργανο, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν 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 ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες των 
οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο 
πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσµατα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει προς 
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το αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία 
διατυπώνει επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του συµφέροντος 
ή µη της προσφοράς του µειοδότη και µπορεί να προτείνει στο αρµόδιο 
όργανο του Νοσοκοµείου: 
 

• 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. 

 

Προσφορά 
Οι συµµετέχοντες µπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των 
ειδών της προµήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το 
σύνολο της ποσότητας ανά είδος προµήθειας. 
 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της τιµής. 
 

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 20.000,00 

ευρώ είναι απαραίτητη. 

Τόπος - Χρόνος  παράδοσης  

 

Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν στην Αποθήκη Υλικού του Ψ.Ν.Α. 

«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆., µε επιµέλεια και ευθύνη του προµηθευτή κατόπιν 

έγγραφης παραγγελίας από το αρµόδιο γραφείο του Νοσοκοµείου. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α ΚΩ∆.CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1 35814000-3 Μάσκες αερίου Τεµάχιο 250 200,00 € 21 

2 35814000-3 Μάσκες αερίου Τεµάχιο 30 45,00 € 22 

3 35814000-3 Μάσκες αερίου Τεµάχιο 200 56,00 €  20 

4 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 500 785,00 € 27.1 

5 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 1.000 170,00 € 27.2 

6 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Λίτρο 50 150,00 € 48 

7 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 2.000 300,00 € 41 

8 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 500 5,00 €  43 

9 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 5.000 50,00 €  26.8 

10 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 50 40,00 €  42 

11 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 10 62,00 €  36 

12 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 20 6,00 €  52 

13 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 1.500 15,00 €  11 

14 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 500 10,00 €  31 

15 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 1.500 15,00 €  26.1 

16 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 1.000 10,00 €  34 

17 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 1.500 30,00 €  33 

18 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 500 65,00 €  44 

19 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 100 400,00 €  16 

20 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 4.000 2.000,00 € 7 

21 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 5.000 2.500,00 € 8 

22 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 900 1.800,00 € 1.1 -1.2-2.1-2.2 

23 38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) Τεµάχιο 500 40,00 €  35 

24 38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) Τεµάχιο 2.000 20,00 €  35 

25 38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) Τεµάχιο 3.500 35,00 €  35 

26 38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) Τεµάχιο 8.000 80,00 €  30 

27 38437000-7 
Εργαστηριακά σιφώνια 

(πιπέτες) και εξαρτήµατα 
Τεµάχιο 6.000 

780,00 €  
26.7 

28 38434550-6 
Μετρητές κυττάρων 

αίµατος 
Τεµάχιο 30.000 

5.400,00 €  
4 

29 38412000-6 Θερµόµετρα Τεµάχιο 150 210,00 €  9 

30 35814000-3 Μάσκες αερίου Τεµάχιο 7.000 140,00 € 53 
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Α/Α ΚΩ∆.CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

31 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 2.000 160,00 €  26.3 

32 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 500 95,00 €  39 

33 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 2.000 200,00 €  26.9 

34 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 1.500 135,00 €  26.6 

35 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 3.000 390,00 €  26.4 

36 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 8.000 960,00 €  26.5 

37 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 8.000 560,00 €  26.2 

38 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 500 5,00 €  40 

39 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 2.000 40,00 €  37 

40 33141220-8 Σωληνίσκοι Τεµάχιο 1.000 20,00 €  38 

41 33141117-3 Υδρόφιλο βαµβάκι Κιλό 150 543,00 €  10 

42 33141900-9 Νυστέρια αιµοληψίας Τεµάχιο 300 39,00 €  23 

43 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 40 274,00 €  58 

44 33141119-7 Χειρουργικές γάζες Τεµάχιο 1.500 810,00 €  14 

45 33141119-7 Χειρουργικές γάζες Τεµάχιο 1.500 360,00 €  13 

46 33141119-7 Χειρουργικές γάζες Τεµάχιο 20.000 1.600,00 €  18.1 

47 33141119-7 Χειρουργικές γάζες Τεµάχιο 12.000 480,00 €  18.2 

48 33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσµοι Τεµάχιο 2.000 200,00 € 49.1 

49 33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσµοι Τεµάχιο 1.500 105,00 € 49.2 

50 33141320-9 Ιατρικές βελόνες Τεµάχιο 17.000 340,00 €  50 

51 33141320-9 Ιατρικές βελόνες Τεµάχιο 600 30,00 € 29 

52 33141320-9 Ιατρικές βελόνες Τεµάχιο 8.000 560,00 €  51 

53 33141320-9 Ιατρικές βελόνες Τεµάχιο 350 140,00 € 45 

54 33141320-9 Ιατρικές βελόνες Τεµάχιο 800 304,00 €  45 

55 33141310-6 Σύριγγες Τεµάχιο 20.000 800,00 €  28.2 

56 33141310-6 Σύριγγες Τεµάχιο 20.000 1.200,00 €  28.3 

57 33141310-6 Σύριγγες Τεµάχιο 1.500 345,00 €  28.6 

58 33141310-6 Σύριγγες Τεµάχιο 6.000 1.020,00 € 28.4 

59 33141310-6 Σύριγγες Τεµάχιο 3.000 300,00 €  28.1, 28.5 

60 33141110-4 Επίδεσµοι Τεµάχιο 300 51,00 €  15 

61 33141110-4 Επίδεσµοι Τεµάχιο 600 90,00 €  17 
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Α/Α ΚΩ∆.CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Α/Α 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

62 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 300 114,00 €  46.4 

63 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 150 237,00 €  46.4 

64 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 40 6,00 €  58 

65 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 2.000 1.600,00 €  19.2 

66 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 4.000 520,00 €  19.1 

67 35814000-3 Μάσκες αερίου Τεµάχιο 150 82,50 €  5 

68 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 300 78,00 €  46.1 

69 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 30 3,90 €  46.3 

70 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 150 36,00 €  46.2 

71 33141200-2 Καθετήρες Τεµάχιο 800 152,00 €  46 

72 33141320-9 Ιατρικές βελόνες Τεµάχιο 30.000 1.050,00 €  32 

73 24455000-8 Απολυµαντικά Λίτρο 200 647,60 € 47 

74 33141420-0 Χειρουργικά γάντια Τεµάχιο 600 198,00 €  24 

75 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 4.000 400,00 €  6 

76 33141622-6 
Εξοπλισµοί πρόληψης  του 

AIDS 
Τεµάχιο 1.000 

900,00 €  3.1 – 3.2 

77 35113490-0 Προστατευτικές ρόµπες Τεµάχιο 2.500 700,00 €  25 

78 35113490-0 Προστατευτικές ρόµπες Τεµάχιο 6.000 240,00 €  12 

79 44423000-1 ∆ιάφορα είδη Τεµάχιο 70.000 6.600,00 €  55 

80 18424300-0 Γάντια µιας χρήσης Τεµάχιο 400.000 12.000,00 € 56 

81 18424300-6 Γάντια µιας χρήσης Τεµάχιο 250.000 460,00 € 57 

82 33771000-9 Χαρτοβάµβακο Κιλό 5.000 6.000,00 € 54 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

1.1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ( 684 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)  

Οι συσκευασίες  για τη  συλλογή  µολυσµατικών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για αποστείρωση να έχουν τις 
εξής προδιαγραφές :  

• Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής 
πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.  

• Μιας χρήσεως. 

• Αδιαφανείς. 

• κίτρινου χρώµατος. 

• Ανθεκτικές στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση. 

• ανθεκτικές κατά την µεταφορά. 

• Να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού, ανάλογα µε την κλάση UN στην 
οποία αυτά κατατάσσονται. 

• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα τους. 

• Να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ)». 

• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού. 

• Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

• Να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: Λογότυπο του 
Νοσοκοµείου, ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων. 

• Να έχουν διάσταση 70 Χ110cm. 

• Να έχουν ενσωµατωµένο βρόγχο για ασφαλές σφράγισµα του περιεχόµενου ώστε να µην απασφαλίζονται 

• Να είναι στεγανές.  

1.2. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ( 216 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)  

Οι συσκευασίες  για τη  συλλογή  µολυσµατικών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση να έχουν τις 
εξής προδιαγραφές :  

• Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαµηλής 
πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.  

• Μιας χρήσεως. 

• Αδιαφανείς. 

• κόκκινου χρώµατος. 

• ανθεκτικές κατά την µεταφορά. 

• Να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού, ανάλογα µε την κλάση UN στην 
οποία αυτά κατατάσσονται. 
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• Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα τους. 

• Να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα(ΜΕΑ)». 

• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού. 

• Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

• Να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν:Λογότυπο του 
Νοσοκοµείου, ηµεροµηνία παραγωγής,ακριβή θέση παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων,κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων. 

• Να έχουν διάσταση 70 Χ110cm. 

• Να έχουν ενσωµατωµένο βρόγχο για ασφαλές σφράγισµα του περιεχόµενου ώστε να µην απασφαλίζονται 

• Να είναι στεγανές.  

 

2.1.ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOXES-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 40 LT, ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ (216 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

Οι συσκευασίες για τη συλλογή αποβλήτων  τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής  
προδιαγραφές: 

• Να είναι στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box µε ενσωµατωµένη σακούλα (πλην PVC) και ενσωµατωµένο 
έλασµα για σφράγισµα του περιεχόµενου.  

• Να είναι µιας χρήσεως,  

•Να είναι  κόκκινου χρώµατος, 

• Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, µη παραµορφωµένες για ασφαλή µεταφορά 

• Να είναι  κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους, 

• Πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται, 

• Να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια 

•Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, 

•Μεταξύ του περιέκτη και της σακούλας πρέπει να παρεµβάλλεται κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Το υλικό αυτό 
θα πρέπει να είναι σε επαρκή ποσότητα, ώστε να απορροφά τυχόν διαφυγές υγρών απόβλητων 

• Ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του 

• Να είναι κατάλληλες κατά UN 

• να έχουν το ∆ιεθνές Σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή / και επικίνδυνου, ανάλογα µε την 
κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 

• να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο Επικίνδυνα 
Απόβλητα   (ΜΕΑ), 

• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: λογότυπο του 
Νοσοκοµείου ,ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων. 
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2.2.ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL BOXES-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 40 LT, ΧΡΩΜΑΤΟΣ  ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ (684 ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) τα οποία 
προορίζονται προς αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:  

• µιας χρήσεως,  

• αδιαφανείς,  

• κίτρινου χρώµατος,  

• ανθεκτικές στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση  

• ανθεκτικές κατά την µεταφορά,  

• να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού, ανάλογα µε την κλάση UN στην 
οποία αυτά κατατάσσονται,  

• να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα τους,  

• να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ)»,  

• να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού,  

• να είναι φιλικές προς το περιβάλλον,  

• να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, 
ακριβή θέση παραγωγής(π.χ. θάλαµος/τµήµα/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, 
προορισµό αποβλήτων.  

• ενδεικτικά και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις ADR, IMDG, RID µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συσκευασία 
ΕΑΑΜ προς αποστείρωση ένας στεγανός περιέκτης τύπου Hospital box µε ενσωµατωµένη σακούλα (πλην PVC) 
ανάλογου χρώµατος, και ενσωµατωµένο έλασµα για σφράγισµα του περιεχόµενου. Ο περιέκτης πρέπει να 
στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται και να κλείνει µε τρόπο 
που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του. Μεταξύ σακούλας και περιέκτη θα πρέπει να 
παρεµβάλλεται απορροφητικό υλικό.  

3.1.ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  2,7LT (800 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 

Οι υποδοχείς για τη συλλογή αιχµηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται  προς αποστείρωση πρέπει να έχουν 
τις εξής προδιαγραφές: 

• µιας χρήσεως, 

• άκαµπτοι, 

• αδιάτρητοι, 

• αδιαφανείς, 

• υψηλής πυκνότητας, 

• αδιαπέραστοι από την υγρασία, 

• µη παραµορφωµένοι για ασφαλή µεταφορά, 

• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 

• να έχουν το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την 
κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 

• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 

• να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, 
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• να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής  

• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίµατος του περιέκτη, ώστε µετά την πλήρωση τους 
να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων µικροοργανισµών. 

   • Οι υποδοχείς απόρριψης και περισυλλογής αιχµηρών αντικειµένων να φέρουν ειδικά σχεδιασµένο καπάκι µε  
ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή αποµάκρυνση των χρησιµοποιηµένων βελονών από τη σύριγγα. 

 

 

3.2.ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  2,7LT(200 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) 

 Οι υποδοχείς για τη  συλλογή αιχµηρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται προς αποτέφρωση πρέπει να έχουν 
τις εξής προδιαγραφές: 

• µιας χρήσεως, 

• άκαµπτοι, 

• αδιάτρητοι, 

• αδιαφανείς, 

• υψηλής πυκνότητας, 

• αδιαπέραστοι από την υγρασία, 

• µη παραµορφωµένοι για ασφαλή µεταφορά, 

• να είναι κατάλληλοι κατά UN, 

• να έχουν το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικινδύνου, και την αντίστοιχη σήµανση, ανάλογα µε την 
κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, 

• κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C), 

• να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, 

• να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, και οριστικού κλεισίµατος του περιέκτη, ώστε µετά την πλήρωση τους 
να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων µικροοργανισµών. 

   •Οι υποδοχείς απόρριψης και περισυλλογής αιχµηρών αντικειµένων να φέρουν ειδικά σχεδιασµένο καπάκι   µε  
ειδικές εγκοπές που να επιτρέπει την ασφαλή αποµάκρυνση των χρησιµοποιηµένων βελονών από τη σύριγγα. 

4.ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – Συσκευασία 50 τεµ. 

1. Αρχή µεθόδου: ηλεκτροχηµική. 

2.Όγκος απαιτούµενου δείγµατος αίµατος: ≤ 5 ml 

3.Απαιτούµενος χρόνος ένδειξης µέτρησης ≤ 30 sec 

4.Εύρος µετρήσεων : το ελάχιστο 20-500 mg/dl. 

5.Ακρίβεια : ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) να δίνει υψηλό βαθµό συσχέτισης των τιµών  του  µετρητή  µε 
εργαστηριακές τιµές αναφοράς , σε επίπεδο πιθανότητας ≥ 95 %. 

6.Επαναληψιµότητα: Ο συντελεστής µεταβλητότητας (cv) σε επαναληπτικές µετρήσεις στις ακραίες κλίµακες των 
τιµών της γλυκόζης αίµατος του δείγµατος ≤ 8 % 

7.Αποφυγή διασποράς αίµατος κατά τη διαδικασία. 

8.Αποτελεσµατική διαχείριση ανεπαρκούς δείγµατος αίµατος. 
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Οι ταινίες σακχάρου να είναι συµβατές µε τις συσκευές µέτρησης σακχάρου Glucodor, που διαθέτει το 
Νοσοκοµείο.  

5. ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Η µάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου και κατασκευασµένη από ιατρικό pvc, υποχρεωτικά 
άχρωµη και διαφανής. Να έχει ρυθµιζόµενο επιρίνιο έλασµα για να επιτρέπει την σωστή εφαρµογή και να εµποδίζει 
τις διαρροές οξυγόνου. Να µην περιέχει τύπου λάτεξ υλικό. 

6. ΝΕΦΡΟΕΙ∆Η Μ/Χ  

Νεφροειδή µιας χρήσεως, χάρτινα από ανακυκλωµένο πεπιεσµένο χαρτί MP, µε σταθερή βάση κατάλληλα για 
πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και χωρητικότητας τουλάχιστον 250 – 300cc.  

 7. ΟΥΡΟ∆ΟΧΕΙΑ ΑΝ∆ΡΙΚΑ Μ/Χ 

  Χάρτινα από ανακυκλωµένο πεπιεσµένο χαρτί MP, κατάλληλα για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και  
χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc. 

 8. ΣΚΩΡΑΜΙ∆ΕΣ Μ/Χ 

Χάρτινα από ανακυκλωµένο πεπιεσµένο χαρτί MP, κατάλληλα για πολτοποίηση, ανθεκτικά, αδιάβροχα και 
χωρητικότητας τουλάχιστον 400-500 cc. 

9. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  

Ψηφιακό θερµόµετρο µε οθόνη, µέτρηση σε χρόνο 60 min, άριστης ποιότητας, άθραυστο, , µε βοµβητή 
ολοκλήρωσης της µέτρησης, µε δυνατότητα µέτρησης από τη µασχάλη. Με µπαταρία µεγάλης χρονικής διάρκειας 
και εγγύηση 2 ετών. Να υπάρχει η δυνατότητα πλήρους απολύµανσης και εύκολου καθαρισµού, να είναι αδιάβροχο 
και ανθεκτικής κατασκευής. Να διαθέτει έγκριση CE. 

 10. ΒΑΜΒΑΚΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG) 

Να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό, λευκό, ποιότητας Α'(χωρίς προσµίξεις και ξένες ίνες), µαλακό, άοσµο, 100% 
φυσικό, µε συνεχείς οµοιόµορφες ίνες (µέσου µήκους > 10 mm), που φέρουν αντίσταση στην τάση, χωρίς κόµβους 
και µε χαρακτηριστικά απόλυτα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής φαρµακοποιίας, κατάλληλο 
για κλινική, φαρµακευτική και νοσοκοµειακή χρήση. Να προσφέρεται σε νοσοκοµειακή συσκευασία 1 Kg. 

 11. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα µη αποστειρωµένα σε ατοµική συσκευασία το καθένα,  σε κουτί των 100 τεµαχίων. 

Ξύλινα από υλικό άριστης ποιότητας που δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις. 

Να έχουν λεία επιφάνεια, εύκαµπτη και στιλπνή. 

Να είναι ανθεκτικά. 

Να έχουν το µικρότερο δυνατό πάχος ώστε να µην καταστρέφονται.  

 12. ΠΟ∆ΙΑ ΛΕΥΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ Μ/Χ (LARGE) 

Ποδιές πλαστικές, πολύ ανθεκτικές από πολυαιθυλένιο, µη αποστειρωµένες, µη τοξικές, να δένουν στη µέση, 
χρώµατος λευκού ή διαφανείς, να καλύπτουν θώρακα κοιλιά και γόνατα. Επίσης να είναι αδιάβροχη, χωρίς µανίκι µε 
δέσιµο στην µέση και στο λαιµό για καλύτερη προσαρµογή. Ιδανική για µεταφορά και περιποίηση των ασθενών.  

13. ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΗ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 2,5CM 

Επιδεσµική ταινία από χαρτί αυτοκόλλητη υποαλλεργική. να είναι κατασκευασµένη από µη υφασµένες ίνες ρεγιόν, να 
είναι µικροπορώδης επιτρέποντας την αναπνοή του δέρµατος, να έχει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην µια 
όψη , να µην ερεθίζει το δέρµα, να τεµαχίζεται εύκολα µε το χερι, συσκευασµένη σε κυλινδρικό πλαστικό υποδοχέα, σε 
λευκό χρώµα. 

 14. ΕΠΙ∆ΕΣΜΙΚΗ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΧΙ 2,5CM 
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Επιδεσµική ταινία αυτοκόλλητη από συνθετικό µετάξι υψηλής ποιότητας να είναι υποαλλεργική, να µην αφήνει 
υπολείµµατα µετά την αφαίρεσή της, να είναι µικροπορώδης επιτρέποντας την αναπνοή του δέρµατος , να κόβεται 
εύκολα µε το χέρι, να έχει υποαλλεργική συγκολλητική ουσία στην µια όψη , να µην ερεθίζει το δέρµα, να παρέχει 
ισχυρή και σταθερή συγκόλληση, να τεµαχίζεται εύκολα µε το χέρι, συσκευασµένη σε πλαστικό κυλινδρικό υποδοχέα, 
σε λευκό χρώµα. 

15. ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ (ΣΕ ΡΟΛΟ) 10CMX4M 

 Αποτελούµενοι από βαµβακερά υδρόφιλα νήµατα (γάζας), ώστε να επιτυγχάνεται η απαλή επίδεση). Να 
παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία στην οποία θα αναγράφονται όλες οι ενδείξεις. Να φέρει σήµανση CE.  
∆ιαστάσεις:10cmΧ4m.  

16. ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΡΟΛΟ 60CM ΠΛΑΤΟΣ Χ 50 M ΜΗΚΟΣ 

Ρολά σεντόνια για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια, από αρίστης ποιότητας χαρτί (100% καθαρό χηµικό πολτό), 
επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης µεµβράνης, µε ραφές για οµοιόµορφο τεµαχισµό φύλλων ανά µέτρο. 

 

17.ΕΠΙ∆ΕΣMΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ(10cmΧ4m) 

Αποτελούµενος από βαµβάκι 67% και πολυαµίδιο 33%, µε ελαστικότητα 70-80%, κατάλληλης ύφανσης, ώστε να 
επιτυγχάνεται η ελαστική συµπεριφορά. Η επιµήκυνση να γίνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχεται 
µετά τον τανισµό σχεδόν στο αρχικό µήκος. Οι πλευρές του να είναι υφασµένες σε µορφή ούγιας και να συνοδεύεται 
από εσώκλειστα ελαστικά γατζάκια. Να παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία και εντός σελοφάν στην οποία θα 
αναγράφονται όλες οι ενδείξεις. Να φέρει σήµανση CE. 

18. 1. ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (10X10CM ΤΕΜ. 10.000 & 10Χ20CM 10.000)  

18. 2. ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ – 12 PLY (7,50X7,50CM)  

Η γάζα πρέπει να είναι 100% βαµβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Η γάζα 
πρέπει να πληρεί τους όρους του ΕΝ 14079:2003 να είναι τελείως λευκή, άοσµη και απαλλαγµένη από κόλλες και 
ελαττώµατα ύφανσης. Να µη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαιο 
κ.λ.π.). Να µην υπάρχουν κλωστές οι οποίες εξέχουν από τις γάζες. Η κάθε µια αποστειρωµένη γάζα να διατίθεται σε 
ασφαλή συσκευασία. 

19.1 ∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML 

 Πλαστικοί περιέκτες για καλλιέργειες ούρων, αποστειρωµένα, σε ατοµική συσκευασία, διαφανή, µε βιδωτό πώµα 
100ml, µε ετικέτα και αναγραφή ηµεροµηνίας λήξης. 

19.2 ∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΩΝ 100 ML 

Πλαστικοί περιέκτες για γενική εξέταση ούρων, σε ατοµική συσκευασία, διαφανή, µε βιδωτό πώµα 100ml, µε ετικέτα 
και αναγραφή ηµεροµηνίας λήξης. 

20. ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Μαλακός διάφανος σωλήνας µήκους περίπου 200cm. Με καµπυλοειδές ανατοµικό χείλος µε άριστη εφαρµογή 
κάτω από την µύτη και καµπυλοειδή ρινικά άκρα. Αξιόπιστη και ασφαλής παροχή οξυγόνου µε απλότητα και άνεση. 
Να µην περιέχει λάτεξ υλικό. 

21. ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 

Να είναι κατασκευασµένη από διάφανο καθαρό , µαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. 

Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής, ανατοµική κατασκευή για το πηγούνι µε επιρρίνιο (ταινία αλουµινίου). 

Να διαθέτει µεταλλικό επιρρίνιο έλασµα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο 

Να έχει αυξοµειωµένη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της στο κεφάλι, η δε µάσκα να συνδέεται µε  περιέκτη 
νεφελοποίησης, χωρητικότητας 10cc-20cc το οποίο θα πρέπει να παράγει πλούσια νεφέλη και να λειτουργεί σε 
οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής. 

Να συνδέεται µε πλαστικό σωλήνα µήκους περίπου 1,80cm και να εφαρµόζει σε οποιοδήποτε ροόµετρο. 
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Να προσφέρεται σε ατοµική συσκευασία. 

Επίσης ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασµένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90 µοιρών, να µην 
διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. 

22. ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI(ΕΝΗΛΙΚΩΝ) 

Να είναι κατασκευασµένη από διάφανο καθαρό , µαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό. 

Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής. ανατοµική κατασκευή για το πηγούνι µε επιρρίνιο (ταινία αλουµινίου). 

Να διαθέτει µεταλλικό επιρρίνιο έλασµα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο.  

Να έχει αυξοµειωµένη ελαστική ταινία η µάσκα για τη συγκράτηση της στο κεφάλι. 

Να συνδέεται µε κρικοειδή σωλήνα διαµέτρου περίπου 20-22 µµ και µήκους 15-17 cm. 

Να υπάρχει βαλβίδα venturi παροχής οξυγόνου(35%-40%- 50%) και να συνδέεται µε πλαστικό σωλήνα µήκους 1,80µ 
και να εφαρµόζει σε οποιοδήποτε ροόµετρο.  

Να προσφέρεται σε ατοµική συσκευασία. 

Επίσης ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασµένος, έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90 µοιρών να µην 
διακόπτεται η παροχή οξυγόνου. 

23. ΝΥΣΤΕΡΙΑ Μ/Χ  

Να είναι αποστειρωµένα από ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά και καλής ποιότητας, µε πλαστική λαβή µιας 
χρήσης. Συσκευασµένα σε αδιάβροχη αεροστεγή συσκευασία. Νο 12: τεµ. 100, 15: τεµ. 100, 22: τεµ. 100  

 
24. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  Νο6:250, Νο7:250, Νο8:100   

• Να είναι συσκευασµένα ανά ζεύγος και στην εσωτερική συσκευασία ή επί του γαντιού να υπάρχει σχετική ένδειξη 
για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι. 

• Να είναι ειδικά διαµορφωµένη η εξωτερική επιφάνεια για σωστή αίσθηση αφής  Με διπλή ανθεκτική συσκευασία 
ασφαλείας 

• ∆ιάρκεια αποστείρωσης πέντε(5) έτη. 

• Να είναι ηλεκτρονικά ελεγµένα 100%. 

• Να έχουν ανατοµικό σχήµα για σωστή εφαρµογή. 

 Τα ιατρικά γάντια πρέπει να ανταποκρίνονται: 1. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 1 σχετικό µε τις απαιτήσεις 
και τον έλεγχο για την ανίχνευση των οπών 2.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 2 που ορίζει τις απαιτήσεις και 
δίνει τις µεθόδους δοκιµών για τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως τα κατώτατα όρια αντοχής σε 
θραύση ανά τύπο γαντιού 3.Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455 - 3 που ορίζει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση 
της βιολογικής ασφάλειας των ιατρικών γαντιών µιας χρήσης και προβλέπει απαιτήσεις σχετικά µε την επισήµανσή 
τους. 

• Να µην έχουν εσωτερική επίστρωση πούδρας. 

• Να µην περιέχουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες. 

• Να είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και λοιπά χηµικά. 

• Το ελάχιστο μήκος να είναι τουλάχιστον 240 mm.  

25.  ΡΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Χ (ΠΡΑΣΙΝΕΣ) 

Ρόµπα πράσινη non woven µιας χρήσης µη αποστειρωµένη. Ελαφριά, αεροδιαπερατή και ανθεκτική. Na διαθέτει 
ζώνη για την µέση και να καλύπτει ως το τη µέση της κνήµης και µανίκια που να έχουν µανσέτα µε λάστιχο. Το υλικό 
δεν θα πρέπει να προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
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26.1. ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 24MMX24MM ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 

Είναι στην ορατή φασµατοσκοπική τους επιφάνεια καθαρές και δεν περιέχουν κηλίδες, ελαττώµατα, γραµµές. Επίσης 
δεν έχουν τα µειονεκτήµατα που γενικά παρουσιάζει το γυαλί ως υλικό και δεν απορροφούν το υλικό προς εξέταση. 
Το πάχος τους είναι 0,13 –0,17 mm. Είναι αδιάβροχες ενώ τα δείγµατα προς εξέταση που καλύπτονται µε καλυπτρίδες 
µπορούν να συντηρηθούν για µεγάλη χρονική περίοδο για εξετάσεις και τεκµηριώσεις. Ανοχή στη θραύση και 
αντοχή σε κύρτωση αυτής καµπυλότητας 4cm. Σηµείο ζέσεως 736 C. 

26.2. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ EDTA ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 3ml. 

26.3. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml ∆ΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
ΠΗΞΕΩΣ.  

26.4. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 8,5ml ∆ΙΑΣΤ. 16Χ100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΕΣ GEL ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. 

26.5. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 6ml ∆ΙΑΣΤ. 13Χ100mm ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 
ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΕΣ GEL ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. 

Να είναι άθραυστα και να φέρουν εύχρηστο πιεστό πώµα ασφαλείας. Αναλόγως της χρήσεως εκάστου 
σωληναρίου να φέρουν χρωµατικό κώδικα, ετικέτα µε την ένδειξη CE, περιεχοµένου, αποστείρωσης, παρτίδας 
παραγωγής, ηµεροµηνία λήξεως και χώρο σηµειώσεων από τον χρήστη. Να είναι συµβατά µε τον υποδοχέα 
προσαρµογής και απόρριψης βελόνων (σύστηµα vacutanair που χρησιµοποιεί το Μικροβιολογικό εργαστήριο). 
Εκτός από το (α.α.26.7) το οποίο δεν αποτελεί µέρος του συστήµατος αιµοληψίας- θα κατοχυρωθούν όλα µαζί, 
αφού εξεταστούν ως σύνολο, στην εταιρεία που πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει την οικονοµικότερη 
προσφορά. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ: 

26.6. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ 2ml ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΠΗΞΕΩΣ) 

Να είναι άθραυστα και να φέρουν εύχρηστο πιεστό πώµα ασφαλείας. Αναλόγως της χρήσεως εκάστου 
σωληναρίου να φέρουν χρωµατικό κώδικα, σήµανση µε την ένδειξη CE, περιεχοµένου, αποστείρωσης, παρτίδας 
παραγωγής, ηµεροµηνία λήξεως και χώρο σηµειώσεων από τον χρήστη. Να είναι συµβατά µε τον υποδοχέα 
προσαρµογής και απόρριψης βελόνων (σύστηµα vacutanair που χρησιµοποιεί το Μικροβιολογικό εργαστήριο). 
Εκτός από το (α.α.26.7) το οποίο δεν αποτελεί µέρος του συστήµατος αιµοληψίας- θα κατοχυρωθούν όλα µαζί, 
αφού εξεταστούν ως σύνολο, στην εταιρεία που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει την οικονοµικότερη 
προσφορά. 

26.7. Πλαστική πιπέτα  βαθµονοµηµένη µε αυτόµατο γέµισµα των 2ml 

Πλαστική πιπέτα βαθµονοµηµένη µε αυτόµατο γέµισµα των 2ml 

26.8.ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 5 ML, 75X12mm, PS 

Σωληνάρια τύπου RIA 

26.9. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΤΩΝ 2ml (µε Sodium Citrate) 

Να είναι άθραυστα και να φέρουν εύχρηστο πιεστό πώµα ασφαλείας. Αναλόγως της χρήσεως εκάστου 
σωληναρίου να φέρουν χρωµατικό κώδικα, ετικέτα µε την ένδειξη CE, περιεχοµένου, αποστείρωσης, παρτίδας 
παραγωγής, ηµεροµηνία λήξεως και χώρο σηµειώσεων από τον χρήστη. Να είναι συµβατό µε τον υποδοχέα 
προσαρµογής και απόρριψης βελονών (α/α  42)  

27.1.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 

27.2.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ  

Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ 27.1 & 27.2 

1. Να είναι σε αποστειρωµένη και χωρίς πυρετογόνες και τοξικές ουσίες. 
2. Να φέρει ρύγχος και διατρητικό για την είσοδο στο πώµα της φιάλης 
3. Να έχει αεραγωγό για την κατακράτηση των µικροοργανισµών  
4. Να έχει σταγονοµετρικό θάλαµο διαφανή 
5. Να έχει διαφανή και εύκαµπτο σωλήνα 150cm περίπου 
6. Να φέρει ρυθµιστή ροής σταγόνων 
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7. Να έχει στο άκρο σύνδεσης ελαστικό µέρος για την χορήγηση φαρµάκων 
8. Το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 60 µικροσταγόνες για την συσκευασία µικροσταγόνων 
9. Το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 20 µεγαλοσταγόνες για την συσκευασία µεγαλοσταγόνων. 
Οι προσφερόµενες συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιηµένες από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται 
εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν 
σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία απoδεικvύει την συµµόρφωσή 
τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

Οι προσφερόµενες συσκευές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του εναρµονισµένου προτύπου EN ISO 
8536-4:2007 

Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων.  

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: i. Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 
κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να 
περιλαµβάνουν επιπλέον το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. ii. Η ένδειξη 
«ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» iii. Η µέθοδος αποστείρωσης iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη 
«ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT) v. η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα vi. η 
ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση vii. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε 
προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων.  

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής 
των συσκευών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων η ηµεροµηνία 
παράδοσης των συσκευών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής 
τους.  

Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 
κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, 
σε οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα 
του διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση 
του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων 
υλικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δείγµατα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
στειρότητα και τη συµµόρφωσή τους µε το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν µη συµµόρφωση θα αποτελεί λόγο µη 
αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών.  

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ  

1. Να είναι διαφανείς και λείες απαλλαγµένες από ξένα σώµατα. 

2. Όλα τα τµήµατα τους να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισµένες µηχανικές πιέσεις. 

3. Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων.  

4. Τα προστατευτικά καλύµµατα να παραµένουν στη θέση τους µέχρι τη χρήση και να αποµακρύνονται εύκολα.  

5. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπηµα της φιάλης ως προς την σκληρότητα και κωνικότητα και 
σύµφωνα µε ISO 8536/4 

6. Να έχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχµηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να µην περιέχουν κάδµιο. 

7. Η παροχή του σταγονοθαλάµου σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (20 ۫ C) να είναι 20 σταγόνες = 1 + 0,1gr 
περίπου.  
8. Η απόσταση µεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να µην είναι µικρότερη από 40cm.  
9. Η απόσταση µεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να µην είναι µικρότερη από 20 mm. Το τοίχωµα του 
σταγονοθαλάµου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5mm το τέλος του σωλήνα.  
10. Κατακρατεί το 80 % τουλάχιστον των σωµατιδίων του ελαστικού που πιθανό δηµιουργούνται κατά τη διάτρηση 
της φιάλης.  
11. Ο κύριος σωλήνας να είναι εύκαµπτος, διαφανής και άχρωµος.  
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12. Το µήκος του ( χωρίς τον σταγονοθάλαµο) να είναι τουλάχιστον 160cm.  
13. Να είναι ισοπαχής (ίδια εσωτερικά διάµετρο σε όλο το µήκος) µε διάµετρο 3 + 0,1 mm.  
14. Να αντέχει ελκτική δύναµη 15Ν επί 15sec µετά από την αποµάκρυνση βελόνης.  
15. Στο τµήµα σύνδεσης (µε εσωτερικό κώνο τύπου LUER LOCK) να µην υπάρχει διαφυγή αέρα.  
16. Η συσκευή να µην παρουσιάζει διαρροή όταν µε το ένα άκρο κλειστό διοχετεύει από το άλλο άκρο αέρα µε 
πίεση 200m bar.  
17. Να είναι κατασκευασµένες από πρώτες ύλες που πληρούν το πρότυπο ISO 8536- 4.  
18. H αποστείρωση να γίνεται οπωσδήποτε µετά την συσκευασία του προϊόντος και να µην αλλοιώνεται αυτή κατά 
τη διαδικασία της αποστείρωσης.  
19. Η συσκευή να φέρει διάφανο αυλό για να διακρίνεται η ροή του υγρού.  
20. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την συσκευασία πρέπει να έχουν πόρους οι οποίοι να επιτρέπουν την δίοδο 
του αερίου αποστείρωσης όχι όµως την είσοδο µικροοργανισµών.  
21. Αυτά πρέπει να είναι ατοξικά και να µην αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο.  
22. Να επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχοµένου και να σφραγίζονται µε οµαλή συγκόλληση.  
23. Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται – επισηµαίνονται και οπωσδήποτε στην Ελληνική 
γλώσσα τα παρακάτω:  
24. Ονοµασία της συσκευής. - Εµπορική ονοµασία του εργοστασίου κατασκευής. - Επωνυµία υπεύθυνου 
κυκλοφορίας. - Επεξηγήσεις (γραπτές ή και µε εικόνες) για την χρήση και λειτουργία της συσκευής . Ενδείξεις ότι η 
συσκευή είναι στείρα, ελεύθερη πυρετογόνων και µιας χρήσης. - Η µέθοδος αποστείρωσης. - Η ηµεροµηνία 
αποστείρωσης και λήξης αυτής. - Ενδείξεις για το πώς χρησιµοποιείται η συσκευή συµπεριλαµβανοµένης και της 
προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά πόσο η συσκευή είναι άθικτη. - Ενδείξεις για το πώς χρησιµοποιείται η 
συσκευή συµπεριλαµβανοµένης και της προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά πόσο η συσκευή είναι άθικτη. - 
Ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίµατος ή παραγώγων αυτού. - Χαρακτηρισµός της 
παρτίδας. - Η επισήµανση ότι 20 σταγόνες απεσταγµένου νερού του σωλήνα του σταγονοθαλάµου µεταφέρουν 
όγκο 1 + 0,1 ml. - Η επισήµανση ότι η συσκευή θα πρέπει να καταστρέφεται µετά τη χρήση. - Η συσκευασία και οι 
επισηµάνσεις σε αυτήν θα πρέπει γενικά να είναι σύµφωνες µε το πρότυπο ISO 8536-4. - Οι συσκευές πρέπει να 
φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94 ( ΦΕΚ 679/Β/13-9-94. ΦΕΚ 755/Β/7-
10-94). - Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει συνηµµένο έγκυρο πιστοποιητικό κοινοποιηµένου 
οργανισµού από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόµενο είδος φέρει σήµανση CE . - Οι προµηθευτές, 
διακινητές, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την Υ.Π Ε3/8332/99 όπως αυτή τροποποιήθηκε:  
<< περί συστήµατος διασφάλισης ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων>>. 

  

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ 

1. Να φέρουν διατρητικό ρύγχος από σκληρό πλαστικό ABS, για ευκολότερη διάτρηση των πωµάτων των 
περιεκτών. 

2. Να φέρουν ενσωµατωµένο διαφανή µαλακό σταγονοθάλαµο από PVC MEDICAL. GRADE για το οπτικό υλικό 
ροής του διαλύµατος  

3. διαµέτρου 3 Χ 4,1 mm, µήκους 160 – 200cm.  

4. Στις συσκευές έγχυσης µεγαλοσταγόνων οι 20 σταγόνες απεσταγµένου νερού = 1 gr. Στις συσκευές έγχυσης 
µικροσταγόνων οι 60 σταγόνες απεσταγµένου νερού = 1 gr.  

5. Να συσκευάζονται ατοµικά σε περιέκτες που αποτελούνται από ειδικό µικροβιοκρατητές χαρτί MEDICAL GRADE 
στην µία πλευρά και διαφανές φύλλο πολυαιθυλενίου / πολυαµιδίου (PE/PA) στην άλλη πλευρά, 
θερµοσυγκολληµένα µεταξύ τους (PEEL BACK).  

6. Οι συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης διαλυµάτων (ορών) να φέρουν ενσωµατωµένο αεραγωγό, που διευκολύνει 
την οµαλότερη ροή του υγρού, µε ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης µικροοργανισµών στο TEFLON. 

7. Να έχουν πρόσθετο ελαστικό LATEX για την προσθήκη εναίσιµων διαλυµάτων. 

8. Οι συσκευές δύνανται να παρέχουν όγκο ροής σύµφωνα µε τα διεθνή standards τουλάχιστον 34,6 ml/min 
πυκνού διαλύµατος γλυκόζης 40% σε πλήρη λειτουργία.  

9. Να είναι αποστειρωµένες µε ΕΤΟΧ ελεύθερες πυρετογόνων και µη τοξικές.  

10.Να είναι µιας χρήσεως  
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11.Το ειδικό χαρτί επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του ΕΤΟΧ κατά την αποστείρωση και έπειτα, την αποµάκρυνση του 
ΕΤΟΧ κατά τον εξαερισµό ( περιορίζονται στο ελάχιστο τα υπολείµµατα του στη συσκευή). Επιπλέον εµποδίζουν την 
είσοδο στον ατοµικό περιέκτη µικροοργανισµών διασφαλίζοντας, έτσι την στειρότητα του προϊόντος σε όλη την 
διάρκεια ζωής του.   

28.1. ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2.5 ml, 21G - Μ/Χ τεµ.:2.000 

28.2. ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml, 21G - Μ/Χ 

28.3  ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml, 21G -  Μ/Χ 

28.4. ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml 27G - Μ/Χ 

28.5  ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml, 21G -  Μ/Χ τεµ.:2.000 

28.6  ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60ml 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των πλαστικών συριγγών µιας χρήσης καθορίζονται µε την 
Υπουργική απόφαση Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

- Οι συγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες µιας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι 
εφοδιασµένες µε ελαστικό παρέµβυσµα και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύµφωνες µε την παραπάνω Υπ. 
απόφαση καθώς και µε τις παρακάτω διευκρινιστικές-συµπληρωµατικές απαιτήσεις: 

• Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: 
-Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έµβολο πολυαιθυλένιο και για το ελαστικό παρέµβυσµα φυσικό 
σιλικονισµένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των τµηµάτων της σύριγγας και των 
βελονών που έρχονται σε επαφή µε το ενέσιµο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωµένα. 

Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσµή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό 
όσο και το σιλικούχο  ελαστικό να µην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του 
ενέσιµου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές µικροοργανισµών που 
να προκαλούν µόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύµητη επίδραση. 

Ιδιαίτερη προσοχή Θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέµβυσµα και στην καλή 
εφαρµογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυµµα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, 
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισµός. 

- Να υπάρχει STOP πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έµβολο να µην µπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. 

• H µέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωµένη και αποδεκτή διεθνώς. 
- Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερόµενων προϊόντων. 

• Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόµενο προϊόν να παρέχονται απαραίτητα στην 
Ελληνική γλώσσα. 

• Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. 
- η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. 

- Στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής 

- Υλικό κατασκευής 

- Μέγεθος 

- Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης 

- Αριθµός παρτίδας 

- Σήµανση CE 

- Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλµ και θα επιλέγεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 6 της απόφασης. 
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- Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη Να µη χρησιµοποιείται µε «παραλδεϋδη» εκτός αν τα προσφερόµενα είδη είναι 
συµβατά µε την παραλδεϋδη, οπότε αυτό πρέπει 

να αναφέρεται στην προσφορά. 

• Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003) 
Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα µε την προσφορά. 

• Το προϊόν πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την ∆Υ7/2480/1994 κοινή Υπουργική απόφαση σε 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 

Οι συµµετέχοντες να καταθέτουν µε την προσφορά τους επικυρωµένα αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη 
σήµανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιηµένο Οργανισµό. 

• Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή , η ηµεροµηνία παραγωγής τους να 
µην είναι προγενέστερη των έξι (6) µηνών από αυτήν της παραγωγής. 

• Οι συµµετέχοντες να: 
·υποβάλλουν δήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την Οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 

·δηλώσουν τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό για τον έλεγχο ποιότητας CE, καθώς και τον αριθµό    αναγνώρισης 
που έχει χορηγηθεί στον Κοινοποιηµένο Οργανισµό από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Να κατατεθεί µε την προσφορά ικανός αριθµός δειγµάτων, σε όλα τα µεγέθη που προσφέρονται, για 
έλεγχο από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

• Σε περίπτωση που κριθούν µειοδότες, για κάθε παρτίδα πλαστικών συριγγών µιας χρήσης, που θα 
παραδίδουν, να προσκοµίζουν στην επιτροπή παραλαβής έκθεση εργαστηριακού ελέγχου(έλεγχος 
στειρότητας, λοιποί φωτοχηµικοί έλεγχοι, µε τα έξοδα του ελέγχου να βαρύνουν τον προµηθευτή), στην 
οποία θα περιλαµβάνονται τα εξής: 

• αριθµός παρτίδας. 
• Το όνοµα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εργαστηριακού ελέγχου. 
• Η ηµεροµηνία ελέγχου. 
• Το αποτέλεσµα του ελέγχου. 
• Η σύριγγα να είναι µε ενσωµατωµένη βελόνα, η ποιότητα της οποίας να εξασφαλίζει άνετη και 

ατραυµατική φλεβοκέντηση. 
 

• Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται, θα συνοδεύεται από έγκυρα πιστοποιητικά 
επίσηµου ινστιτούτου ή υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισµένης αρµοδιότητας, µε τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα του προϊόντος αφού επαληθευτεί µε αναφορά σε ορισµένες προδιαγραφές 
ή πρότυπα.  

• Να υποβληθούν πρωτότυπα prospectus ή ανάλογο έντυπο υλικό όπου θα φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόµενο είδος.  

• Να κατατεθούν δείγµατα. Οι διαστάσεις των υλικών δεν είναι αποκλειστικές αλλά σε κάθε περίπτωση κατά 
την αξιολόγηση των ειδών γίνονται δεκτές µικρές αποκλίσεις. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προµηθευτές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την Υ.Α. ∆Υ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και 
κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και τη σχετική Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία (Οδηγία 98/79/CE). 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α. Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν οι πλαστικές σύριγγες 
που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριµένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από την αρµόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να µην προσκοµίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος συριγγών, που δεν αξιολογήθηκε. 

Β. Έλεγχος στειρότητας και λοιποί φυσικοχηµικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ(Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγµατα 
βαρύνουν τον Προµηθευτή). 

29. ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ (απλές ενηλίκων) 

Εισαγωγή στη φλέβα σε σύνδεση µε τη συσκευή χορήγησης υγρών-διαλυµάτων. Πεταλούδες scalp-vein.Butterfly 
21G, 23G. Τα ζητούµενα µήκη βελόνας 19,5-9,5 χιλ. Τα ζητούµενα µήκη σωλήνα 30,5-10,2-20,3 εκ.  
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Βελόνα φλεβοκέντησης από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυµατική, σιλικοναρισµένη, λεπτών τοιχωµάτων µε διπλή κοντή 
λοξότµηση. Να φέρουν ζεύγος πτερυγίων για σωστή προώθηση της βελόνας & ασφαλή στήριξή της. Να φέρουν 
σωλήνα υψηλής ποιότητας που να ανακτά την αρχική του διάµετρο µετά από πιθανή αναδίπλωση καθώς και 
ικανοποιητικού µήκους για τη δηµιουργία καµπύλης ασφάλειας. Επιστόµιο µε χρωµατικό κώδικα σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα και υποδοχή για σύνδεση ασφάλειας Luer Lock µε τη συσκευή χορήγησης. Να προσφέρεται στα 
ζητούµενα µεγέθη, να φέρει επισήµανση CE Mark. Να διαθέτει αποστείρωση για 5 χρόνια.  

30.  ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR 1ML 

Πλαστικές Pasteur µε πουάρ µιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό καλής ποιότητας. 

31. ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

Αποστειρωµένοι : ανά ένας σε διαφανή συσκευασία από τη µια πλευρά, µε ξύλινο στέλεχος 15cm και καλά 
τυλιγµένο βαµβάκι στο ένα άκρο. 

32. ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ - για µέτρηση σακχάρου αίµατος) 

Βελόνες 28G σακχάρου αίµατος, µε πλαστικό περίβληµα, ανώδυνου τρυπήµατος. Σε συσκευασία 100 τεµαχίων.   

33. ΚΡΙΚΟΙ Μ/Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ 10 ml 

Πλαστικοί αποστειρωµένοι ανά 10 τεµάχια, µιας χρήσεως. 

34. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ 

Γυάλινες πλάκες τροχισµένες διαστάσεων 25,4x76,2mm. 

35. ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ Eppendorf 10-200 µικρολίτρα & 200-1000 µικρολίτρα & 1000-5000 
µικρολίτρα. 

Τα ρύγχη θα πρέπει να απορρίπτονται αυτόµατα από τις αυτόµατες πιπέτες τύπου Eppendorf του εργαστηρίου. 

36. PARAFILM 

Μεµβράνες Parafilm σε ρολλό διαστάσεων, πάχους 5cm και µήκους 75m. 

37. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΩΝΙΚΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 

Πλαστικά διαφανή 100x17mm, (µε τα αντίστοιχα πώµατα µιας χρήσεως). 

38. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ 

Πλαστικά διαφανή 100x17mm, (µε τα αντίστοιχα πώµατα µιας χρήσεως). 

39. STUART ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 

Αποστειρωµένοι ανά ένα σε διαφανή συσκευασία από τη µία πλευρά, µε ξύλινο στέλεχος 15cm και καλά τυλιγµένο 
βαµβάκι στο ένα άκρο. Εντός της συσκευασίας να περιέχεται σωληνάριο µε θρεπτικό υλικό µεταφοράς για 
αερόβια µικρόβια. 

40. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ EPPEDORF 2ml 

Κωνικά µε ενσωµατωµένο πώµα πλαστικό των 1,5ml. 

41. ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ HUMANCIOT JUNIOR 

Κυβέττες κατάλληλες για τον αναλυτή Humanciot Junior που πραγµατοποιεί εξετάσεις πήξεως. 

42. ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 

Υποδοχέας µε αυτόµατη απόρριψη βελόνων. Να είναι συµβατός µε τα είδη µε α/α  26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 
26.9 

43. ΑΚΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 

Ακίδες επίστρωσης πλακιδίων κατάλληλες για το υλικό µε α/α 26.2 
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44. ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ 3-WAY - ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΠΩΜΑ  

Συνδετικά 3 οδών ή τριπλής ροής που τοποθετούνται µεταξύ της συσκευής του ορού & του φλεβοκαθετήρα, για να 
υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης 3 ορών ή διαλυµάτων. Να είναι αποστειρωµένα, ελεύθερα 
πυρετογόνων, µιας χρήσης, από υψηλής ποιότητας ειδικό πλαστικό σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, σε 
διαφανή συσκευασία ανά τεµάχιο, να διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν ένδειξη για τη 
χρήση σε αρτηρία ή φλέβα, δύο άκρα θηλυκά & ένα αρσενικό, τα άκρα να είναι διαφανή, µε µαλακό άξονα για 
εύκολη περιστροφή, µε πώµατα στα άκρα, διαφανή, υποαλλεργικά µε καλή εφαρµογή. 

 

45.  ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΚΕΝΟΥ 21G τεµ:200 - 23G τεµ:800 

 Οι πεταλούδες αιµοληψίας να είναι διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, µε ενσωµατωµένη βελόνα διατρήσεως 
των σωληναρίων κενού ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή του αίµατος αλλά και για την αποφυγή 
αιµολύσεως, καλυµµένη µε ειδικό ελαστικό έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πολλαπλές 
ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτοµο. 

Να φέρουν ειδικό µηχανισµό εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς εγκόλπωσης της βελόνας αιµοληψίας αµέσως 
µετά το πέρας αυτής (κάλυµµα προστασίας), για την επιπλέον ασφάλεια τόσο του αιµολήπτη όσο και καθ’ όλη 
την διαδικασία απόρριψης χρησιµοποιηµένων βελονών. 

• Να είναι όλα µιας χρήσης, µη αναστρέψιµα, αποστειρωµένα, µε σωληνίσκο κοντό (περίπου 178mm). 
• Ο µηχανισµός να ενεργοποιείται µε το ένα χέρι, µε τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό. 
• Να είναι 21G x . µε σωληνίσκο 178 mm (17.8 cm) και 23G x . µε σωληνίσκο 178 mm (17.8 cm). 
• Επί κάθε πεταλούδας να υπάρχουν ενδείξεις CE, αποστειρώσεως, Lot παραγωγής, ηµεροµηνίας λήξεως, 

χρωµατικός κώδικας. 
• Η συσκευασία να παρέχει την µέγιστη ασφάλεια στον χρήστη .Τόσο στην ατοµική συσκευασία όσο και 

εξωτερικά , να αναγράφονται η 
• ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, ο κωδικός παραγωγής, οι συνθήκες αποθήκευσης και η σήµανση CE. 
• Κάθε συσκευασία να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες-πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως στην ελληνική 

γλώσσα . 
• Να είναι σύµφωνες µε τις διεθνείς προδιαγραφές και να παρέχουν πιστοποιητικό CE. 
• Να κατατεθεί πιστοποίηση καταλληλότητας του προσφερόµενου υλικού από τον κατάλληλο οργανισµό ότι 

πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης. 
•  Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα για την καλύτερη αξιολόγηση.  
•  Nα είναι συµβατές µε τον υποδοχέα µε α/α 42. 

 
 46.1 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ – Νο16: τεµ.50 - Νο18: τεµ.130 - Νο20: τεµ.70 - Νο22: τεµ.50  

 Καθετήρες αερίων ορθού µιας χρήσης αποστειρωµένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC, µε 
υποδοχή στο άκρο, µη τραυµατικοί, µήκους περίπου 40 εκ., αρίστης ποιότητας. Ο καθετήρας να είναι 
σιλικοναρισµένος για εύκολη προσπέλαση και να µην κάµπτεται. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιηµένο 
και µη τραυµατικό. Οι πλάγιες δύο οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιηµένες και ειδικά σχεδιασµένες ώστε κατά τη 
δίοδο του καθετήρα να µην προκύπτει τραυµατισµός. Η υποδοχή να είναι έγχρωµη ανάλογα µε το µέγεθος του 
καθετήρα και ειδικά σχεδιασµένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι διάρκειας 5 ετών και να 
αναγράφεται η ηµεροµηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως και ο αριθµός 
παραγωγής. Να είναι κατασκευασµένοι µε βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CE-Mark) 

46.2 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN (ΣΙΤΙΣΗΣ) – Νο14: τεµ.25  - Νο16: τεµ.90  και Νο18: τεµ.35. 

Καθετήρες Levin (σίτισης) µιας χρήσης αποστειρωµένοι, από υλικό ιατρικού τύπου Medical Grade PVC, 
ακτινοσκιεροί , βαθµονοµηµένοι ανά εκατοστό από 5cm – 75cm, ατραυµατικοί, ανοικτού άκρου µε τρεις (3) 
πλάγιες οπές, µήκους περίπου 125cm. Οι δε πλάγιες οπές να είναι λείες, στρογγυλοποιηµένες και ειδικά 
σχεδιασµένες, ώστε κατά τη δίοδο του καθετήρα να µην προκύπτει τραυµατισµός. Η υποδοχή να είναι έγχρωµη 
ανάλογα µε το µέγεθος του καθετήρα και ειδικά σχεδιασµένη για οποιαδήποτε σύνδεση. Η αποστείρωση να είναι 
διάρκειας 5 ετών και να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποστείρωσης και λήξης για κάθε καθετήρα χωριστά, όπως 
και ο αριθµός παραγωγής. Να είναι κατασκευασµένοι µε βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 

46.3 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ( 30 ΤΕΜ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ) 
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Καθετήρες αναρρόφησης εκκρίσεων, από ιατρικού τύπου PVC, (διαφανείς), για τον καθαρισµό του αεραγωγού 
από εκκρίσεις κατά τη διάρκεια της περιποίησης των ασθενών από το προσωπικό του νοσοκοµείου, 
αποστειρωµένοι, µιας χρήσης, (µη τοξικοί ελεύθεροι πυρετογόνων), µε δύο πλαϊνές οπές, ατραυµατικοί, 
ακτινοσκιεροί.  Να διατίθεται σε µεγέθη 14-16 Ch. Μήκους 40-50 εκ. 
 

46.4 KAΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2WAY  

Α. Καθετήρες Folley 2way από latex, µε δυνατότητα παραµονής στον ασθενή 15-20 ηµέρες (αποδεδειγµένο από 
µελέτες). Να έχουν ευρύ αυλό και το τοίχωµα τους να είναι τέτοιο ώστε να µη συρρικνώνεται κατά τη χρήση τους. 
Να έχουν τουλάχιστον 2 πλευρικές οπές στο άκρο τους, λείες ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός κατά τον 
καθετηριασµό.  Ο υδροθάλαµος να είναι χωρητικότητας 5-12ml, ενισχυµένος, να φουσκώνει συµµετρικά και να 
φέρουν ασφαλή και ελαστική βαλβίδα υδροθαλάµου ώστε να διατηρείται απολύτως το περιεχόµενο και να 
αφαιρείται αυτό ευχερώς. Νο 14-22 Ch (Νο 14  τεµ. 10, Νο 16 τεµ. 30, Νο 18 τεµ. 45, Νο 20 τεµ. 55, Νο 22 τεµ. 10)  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ  

Β. Καθετήρες Folley 2way από 100% σιλικόνη ή άλλου ανάλογου υλικού (π.χ. πολυουρεθάνης), διαφανείς, 
ελεύθεροι από latex  Οι καθετήρες να είναι αποστειρωµένοι, µιας χρήσης, σε µεγέθη 14 έως 22 Ch. (Νο 14  τεµ. 20, 
Νο 16 τεµ. 40, Νο 18 τεµ. 110, Νο 20 τεµ. 110, Νο 22 τεµ. 20)   ΣΥΝΟΛΙΚΑ 300 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

46.  Με βαλβίδα και πτερύγια ΜΕΓΕΘΗ:18G 200 TEM., 20G 300TEM., 22G 300 TEM.)  

ΥΛΙΚΟ: Να είναι ιστοσυµβατό PTFE και να µη διαστέλλεται µε τη θερµοκρασία του σώµατος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι 
παραγωγής τελευταίου εξαµήνου προ της παραδόσεως µε υπολειπόµενο χρόνο αποστείρωσης 4 και1/2 έτη από 
της παραλαβής. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωµένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική µεµβράνη, για να διατηρούνται 
στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Να είναι κατασκευασµένα µε βάση τα ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
(CE-Mark). 

- Να διαθέτει βαλβίδα µη παλινδρόµησης. 

- Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωµα διατηρώντας τη µεγαλύτερη ωφέλιµη εσωτερική διάµετρο για να µην 
αυξοµειώνεται η ροή και να µη δηµιουργείται µηχανικός ερεθισµός ή θροµβοφλεβίτιδα. 

- Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρµογή µε τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, 
καθώς να επιτυγχάνεται η άµεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (µείωση κόστους 
– αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων). 

- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άµεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόµησης του αίµατος, επιβεβαιώνοντας 
επιτυχή φλεβοκέντηση. 

- Ο καθετήρας να µπορεί να παραµένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (µείωση 
κόστους ). 

- Το καπάκι (πώµα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρµάκων. 

- Να διαθέτει πτερύγια στήριξης.  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν 

 ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ  

1. Οι προσφερόµενοι καθετήρες πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται 
εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE, η οποία απoδεικvύει την 
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συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρµόνιση της εθνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-
10-09). 

2. Οι προσφερόµενοι καθετήρες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1616:1997. 
(Αφορά τους α/α : 46.4 & 58 

3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων. 

4. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

i. Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν 
έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαµβάνουν επιπλέον το όνοµα 
και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. 

ii. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ». 

iii. Η µέθοδος αποστείρωσης. 

iv. O κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT). 

v. H ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα. 

vi. H ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση. 

vii. Tις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. 

viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. 

 Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων. 

5. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 
κατασκευής των καθετήρων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

6. Ουσιώδης διευκρίνιση: η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 
κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, 
σε οποιοδήποτε µέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα 
του διανοµέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση 
του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων 
υλικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δείγµατα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη 
στειρότητα και τη συµµόρφωσή τους µε το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν µη συµµόρφωση θα αποτελεί λόγο µη 
αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών. 

47. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)   

Να περιέχει ως κύρια δραστική ουσία µια αµίνη µε ενώσεις τεταρτοταγούς αµµωνίου. 

Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο. Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο 

(HBV, HIV, ROTA) και µυκοβακτηριδιοκτόνο. 

Να είναι δραστικό έναντι ιών, βακτηρίων, µυκήτων, µυκοβακτηριδίων. 

Να εξασφαλίζει άριστο καθαρισµό και απολύµανση. 

Να µην χρειάζεται ξέβγαλµα. 

Να αναφέρεται η συµβατότητα µε υλικά των διαφόρων χώρων του Νοσοκοµείου (µέταλλο, πλαστικό, PVC, 

linoleum, µάρµαρο, πλακάκι).  
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Να µην είναι τοξικό και ερεθιστικό σε βλεννογόνους και αναπνευστικό σύστηµα κατά την χρήση του. 

Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή. 

Να αναγράφονται οδηγίες χρήσης: δοσολογία απολυµαντικού υγρού, όγκος διαλύτη. Ο χρόνος επίτευξης του 

καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού 

φάσµατος.  

Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρικές αντλίες ή άλλο 

δοσοµετρικό δοχείο. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

 

Βασικοί όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι η προσκόµιση των παρακάτω:  

1) Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χηµικής σύνθεσης. 

2) Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα. 

3) Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και  βιοδιασπώµενα. Να µην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς 

και το προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

4) Να µην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία και τις επιφάνειες.  

5) Τα απολυµαντικά να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ για νοσοκοµειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της Υπουργικής 

Απόφασης Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυµαντικών χώρων. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα 

και καταχωρηµένα από τον κατά περίπτωση αρµόδιο οργανισµό (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.α.,) και να φέρουν τις ανάλογες κατά 

περίπτωση σηµάνσεις (π.χ. CE). 

6) Τα απολυµαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά των µικροοργανισµών, µε στοιχεία από 

µελέτες.  

7) Να κατατεθούν τα ∆ελτία Ασφαλείας ∆εδοµένων (MSDS) για κάθε προϊόν, σύµφωνα µε ΕΝ 1907/2006. 

8) Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριµένα  από ∆ιεθνείς Οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόµενες από 

τον κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσµατικές, στον προτεινόµενο χρόνο, για τα συγκεκριµένα στελέχη και δεν 

είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.  

9) Τα απολυµαντικά στα οποία η δραστικότητα τους ελέγχεται µε ειδικές ταινίες να διατίθενται και να συµπεριλαµβάνονται 

στην προσφορά και στην σύµβαση.  

10) Τα προϊόντα να είναι συµβατά µε τις προς απολύµανση επιφάνειες (να µην διαβρώνονται ή αποχρωµατίζονται ή 

καταστρέφονται).  

11) Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συµπυκνωµένα υγρά, να αναφέρεται η τιµή του συµπυκνωµένου υγρού ανά λίτρο 

αλλά και η τιµή του προτεινόµενου προς χρήση αραιωµένου διαλύµατος ανά λίτρο σύµφωνα µε τον χρόνο επίτευξης 

του απολυµαντικού  αποτελέσµατος που ζητείται. 

12) Στα προϊόντα όπου απαιτούνται συµπληρωµατικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασµού, δοσοµετρικά δοχεία, κ.α., να 

αναφέρονται, να περιλαµβάνονται στην προσφορά και στη σύµβαση και να δίνονται δωρεάν.   

13) Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει και να αναρτήσει στους 

χώρους χρήσης των προϊόντων, πλαστικοποιηµένες ευανάγνωστες πινακίδες σε µέγεθος Α4, όπου θα αναφέρονται οι 

οδηγίες χρήσεις, τα µέτρα προστασίας του χρήστη κ.α. στην Ελληνική Γλώσσα. 

14) Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται / ή 

προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία.  

15) Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εµπειρία, το νοσοκοµείο 

διατηρεί το δικαίωµα να προσβάλλει τη σύµβαση ή την συνεργασία µε τον προµηθευτή, εφόσον παρουσιαστούν 
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προβλήµατα στη χρήση. 

16) Να διατεθούν δείγµατα των προϊόντων για δοκιµή της αποτελεσµατικότητας, επί ποινή απόρριψης στην πρωτότυπη 

προσφερόµενη συσκευασία. 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό.                  

Κάθε πλεονέκτηµα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

• Οι παρακάτω αναφερόµενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να πληρούν τα 

προσφερόµενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωµένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες 

απαιτήσεις ορισµένων µόνο κυρίων και συνεργών συστατικών. Τα συστατικά αυτά µπορούν να αντικατασταθούν 

και από άλλα µε αποδεδειγµένη παρόµοια δράση έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εµφανίζουν την επιθυµητή  

πλυντική ή καθαριστική συµπεριφορά ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό 

που θα τα χρησιµοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους θα χρησιµοποιηθούν.   

• Οι Προµηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα 

δηλώνουν ότι τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν πλήρως µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και µε 

τις εγκεκριµένες από το Ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

• Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρµοδίων αρχών, να είναι καταχωρηµένο στο ηλεκτρονικό 

αρχείο του Γ.Χ.Κ., πιστοποιητικό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήµανση CE , όπου απαιτείται.  

• Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.  

• Να περιέχουν συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε και σύµφωνα µε τον 

κανονισµό(ΕΚ) 648/2004. 

• Να είναι προϊόντα βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242). 

• Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά να µην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το προσωπικό, 

τα ζώα και το περιβάλλον. 

• Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), σύµφωνα µε τον 

κανονισµό(ΕΚ) 1272/2008, τον κανονισµό(ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισµό(ΕΕ)453/2010. 

• Να φέρουν ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα αν 

παρέχονται συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.  

• Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιµασία προς έλεγχο του αφρισµού και της εν γένει 

συµπεριφοράς.  

• Μετά το πλύσιµο δεν πρέπει να µένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασµό µε το εξουδετερωτικό.  

• Τα περιεχόµενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στους φούρνους του Νοσοκοµείου.  

• Να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον  (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παραγωγής. 

• Τα υλικά συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και 

ανακυκλώσιµα. 

• Σε περίπτωση προβληµάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προµηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιµή 

χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του 

Νοσοκοµείου.   

• Ο µειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία µε το Νοσοκοµείο, όσον αφορά προβλήµατα λειτουργίας που 

οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών.  

• Έλεγχοι παραλαβής ειδών: οι αρµόδιοι του νοσοκοµείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρείται σκόπιµο, στέλνουν 

δείγµατα στις κατά τόπους αρµόδιες χηµικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το 

είδος του ελέγχου (φυσικοχηµικός κ.λ.π). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.   
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48. ΟΞΥΖΕΝΕ 

∆ιάλυµα 3% υπεροξειδίου υδρογόνου. Να είναι ήπιο αντισηπτικό για περιποίηση τραυµάτων, για εξωτερική 
δερµατική χρήση, σε συσκευασία (1 )ενός lt. 

49.1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 9Χ15CM 

49.2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10Χ10CM 

Επιθέµατα αυτοκόλλητα περιµετρικά, διαπερατά στον αέρα και στην υγρασία. Στο µέσο τους να διαθέτουν γάζα 
απορροφητική και σε απόσταση ίση από τα άκρα, που να εξασφαλίζουν µεγάλη απορροφητική ικανότητα 
εκκρίσεων και ταυτόχρονα αντικολλητική, προκειµένου να µην κολλά στην επιφάνεια του τραύµατος(πληγή). Η 
αποστείρωση να είναι µεγάλης χρονικής διάρκειας, να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποστείρωσης και λήξης για 
κάθε επίθεµα χωριστά, όπως και ο αριθµός παραγωγής. Το περίβληµα της συσκευασίας να είναι από κατάλληλο 
υλικό που δεν καταστρέφεται εύκολα, έτσι ώστε να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. Να είναι 
κατασκευασµένα µε βάση τα ISO-Standartds και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark). 

50. ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Μ/Χ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Νο 19G:5.000-Νο 21G:11.000-Νο 27G:.1000) 

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Α6/6404δις/02- 08-1991 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου 
Πλαστικών Συριγγών και Βελονών µιας χρήσης» (ΦΕΚ 681Β ́/1991). ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» 

51. ΒΕΛΟΝΕΣ 21G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

Οι βελόνες αιµοληψίας να είναι διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος, αποστειρωµένες, µιας χρήσεως, µε λεπτά 
τοιχώµατα καλυµµένα µε σιλικόνη, ευθείας εσωτερικής αύλακος για την ταχεία ροή αίµατος, αιχµηρές και στις δύο 
απολήξεις, (η µία απόληξη καλυµµένη µε ειδικό ελαστικό έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
πολλαπλές ταυτόχρονες λήψεις από το ίδιο άτοµο), µε κατάλληλο πλαστικό κοχλία (Luer) για την στερέωσή τους 
στον υποδοχέα των σωληναρίων κενού, συσκευασµένες µέσα σε ατοµική εύχρηστη πλαστική θήκη. 

• Να φέρουν ενσωµατωµένο προστατευτικό κάλυµµα, για την ασφαλή, εύκολη και άµεση κάλυψη της 
βελόνας αµέσως µετά το πέρας της αιµοληψίας, παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια τόσο στον αιµολήπτη 
όσο και καθ’ όλη την διαδικασία απόρριψης χρησιµοποιηµένων βελονών. 

• Το προστατευτικό κάλυµµα να είναι διαφανές και να ασφαλίζει µη αναστρέψιµα τη βελόνα. 
Η ενεργοποίηση του προστατευτικού καλύµµατος να γίνεται από το χρήστη µε το ένα χέρι, µε τρόπο προφανή, 
γρήγορο και αποδοτικό. 

52. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ  

Να είναι από άκαµπτο πλαστικό, ατραυµατικοί, ατοξικοί, διαφανείς µε χρώµατα που να δηλώνουν το µέγεθος, 
latex free, αποστειρωµένοι, µιας χρήσεως. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της 
ατοµικής συσκευασίας του είδους. - ∆ιάφορα µεγέθη (Νο: 7-7,5-8), διαφόρου χρώµατος - Αποστειρωµένοι, µιας 
χρήσης - Επισήµανση CE. 
 
53. ΜΑΣΚΕΣ Μ/Χ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

Μάσκα χειρουργική τριπλή µε φίλτρο από χαρτί non woven, υποαλλεργική. Να επιτρέπει το εύκολο πέρασµα του 
αέρα και να έχει υψηλή διηθητική ικανότητα. Να έχει καλή εφαρµογή στο πρόσωπο. Σε συσκευασία των 100 
τεµαχίων. 

54. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ 100% - ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΣ) ΣΕ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

5 KG -  ΣΕ ΦΥΛΛΑ ∆ΙΑΣΤ.: 60Χ40cm.  

Να είναι από  χηµικό  χαρτοπολτό πλήρης λευκασµένος 100%, βάρους 17-18gr, ανά φύλλο και διαστάσεων 60Χ40 

cm. Ο χαρτοβάµβακας να είναι λεπτός, µαλακής υφής, ανθεκτικός και κατάλληλης κατεργασίας, να έχει την 

ικανότητα κατακράτησης υγρών, να µην είναι αρωµατισµένος.  Σε κλειστή συσκευασία των 5 kg. 

55. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ -  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 60X90CM 
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Υποσέντονα υποαλλεργικά µιας χρήσης, διαστάσεων 60x90cm. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι αδιάβροχη Το υλικό 

να είναι καλής ποιότητας και ανθεκτικό (να µη διαλύεται και να µη σχίζεται) Να είναι  εσωτερικά ιδιαίτερα 

απορροφητικό, υδρόφυλο, από οποιαδήποτε διαρροή και να µη βγάζει χνούδι κατά τη χρήση του. 

Στη συσκευασία να αναγράφεται ο κωδικός εργοστασιακού καταλόγου, η κατασκευάστρια εταιρεία, η χώρα 
προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός κωδικός. Να έχουν πιστοποίηση ISO και σήµανση CE. 
Υποχρεωτική η προσκόµιση  δείγµατος. 

56.  ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥ∆ΡΑΡΙΣΜΕΝΑ Μ/Χ  

Καλή ανεκτικότητα του δέρµατος.  
 Να είναι ασφαλή και ιδιαίτερα ελαστικά.  
 Να έχουν εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή.  
 Να έχουν άριστη εφαρµογή. 
 A. Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη 

σήµανση CE, η οποία αποδεικνύει την συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 

130648 - Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).  

B. Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-

2:2009 και ΕΝ 455-3:2006.  

Γ. Τα προσφερόµενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από latex φυσικού ελαστικού.  

∆. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: i. Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 

κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαµβάνουν 

επιπλέον το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. ii. Το υλικό κατασκευής του γαντιού 

iii. Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή 

LOT) v. η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα vi. η ένδειξη ότι το 

προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση vii. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης viii. κάθε προειδοποίηση ή/και 

ληπτέα προφύλαξη Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται υπό µορφή συµβόλων.  

Ε. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής 

των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.  

ΣΤ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων η ηµεροµηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει 

περισσότερο από 6 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής τους.  

Ζ. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισηµάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 

θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφεροµένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 

επισηµάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και µόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 

κατασκευαστής των προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 

2198/τευχ. Β/02-10-09).  

Προσφορές γαντιών που φέρουν επισηµάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε µέρος της 

συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόµη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανοµέα, εισαγωγέα ή 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των συµβάσεων θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών. Η. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δείγµατα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συµµόρφωσή τους µε 

τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν µη συµµόρφωση θα αποτελεί λόγο µη αποδοχής των παραδιδόµενων υλικών.  

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 

 
ΜΕΓΕΘΟΣ                            Ελάχιστο µήκος σε χιλιοστά     Πλάτος σε χιλιοστά        Τεµάχια 
   
Μικρό (small)                              240 – 270                                      80 ±10                     190.000 
Μεσαίο (medium)                      240 – 270                                      95±10                      150.000 
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Μεγάλο (large)                           240 – 270                                    110±10                        60.000 
 

57. ΓΑΝΤΙΑ ΝΑÏΛΟΝ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Μ/Χ 

Να δηλώνεται το υλικό κατασκευής. Κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο, διαφανή, Μ/Χ. Να συνδυάζουν άριστα 

αντοχή και αφή, να είναι λεπτά, µε καλή εφαρµογή και να µην σχίζονται εύκολα. Να µην γλιστράνε και να µην 

κολλάνε κατά την εφαρµογή τους. Σε συσκευασία ανά 100 τεµάχια.  

58. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕLΑΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ  

• Να είναι κατασκευασµένοι από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη. 
• Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής τους. 
• Να διαθέτουν κυλινδρική κεφαλή και οπές πριν το τέλος τους , να είναι αποστειρωµένοι µιας χρήσης. 
• Να διατίθενται σε µέγεθος: 14 CH τεµ. 20 & 16 CH τεµ. 20 µε χρωµατικό κωδικό διάκρισης των µεγεθών. 
• Να έχουν µήκος από 40 cm έως 50cm περίπου. 
• Να προσφέρονται µε προστατευτικό κάλυµµα. 
• Να προσφέρονται αποστειρωµένοι και σε ατοµική συσκευασία. 

  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών) 

 

Σέρµπος Αθανάσιος 

 

Λάσκος Ευστράτιος 

 

   Λαγουδάκη Ελισάβετ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

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
i
  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 : Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221490 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός : ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 

- Αρμόδιος για πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

- Τηλέφωνο : 213 2046171 

- Ηλ. Ταχυδρομείο : agelikip@dromokaiteio.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.dromokaiteio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV ∆ΙΑΦΟΡΑ)  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ :  

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 1517/783357 

 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) 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:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] 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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

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 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

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
vii  

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. 

 

ΑΔΑ: 6ΟΛ7469Η27-5ΟΣ



 
38 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 

παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii 

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

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix· 

8. δωροδοκία
x,xi· 

9. απάτη
xii· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv· 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]
xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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): 

[……][……][……][……]
xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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
xxii

, 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 ;xxiii
 

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): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

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 

καταστάσειςxxvi : 

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 

περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

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

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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: 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 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
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ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 

προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 

συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi 
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xlvii

, 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
xlviii

. 

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): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών 

κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν 

ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ΄ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν 

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα 

πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 

αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 

συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν 

λόγω πρόσβαση.  

ΑΔΑ: 6ΟΛ7469Η27-5ΟΣ
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