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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                    03/02/2022 

    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ 

 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
       <ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>                                                                     
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  
 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/ΝΣΗ: I. Δραγούμη 5 - 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
                                                                                                                                        

Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΥΠΑΡΕΛΟΥ                                                    

Τηλέφωνο: 210 7240044     

E-mail: promithion@syggros.gr 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2022 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΚΩΔ.CPV 33140000-3 

 

 

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός» έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1797/19-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

2. Την κείμενη σχετική νομοθεσία 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνολικού προϋπολογισμού 20.500,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 

2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή και για ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη. 

 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 21/02/2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το 

σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους είναι 

στις 18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κύριος φάκελος θα αναφέρει τα πιο κάτω 

στοιχεία: 

- Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

- Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας 

- Τον Αρ. της διακήρυξης 

- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

- Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail) 

 

Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή: 

 

Α.  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει: 

α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 του 

Παραρτήματος όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται σε 

αυτό, σε έντυπη μορφή εις διπλούν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε κάθε σελίδα. 

β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου και παραστατικό 

εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

 

Β.  «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 

Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την 

παρούσα διακήρυξη, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε 

σελίδα. Ο φάκελος αυτός περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την 

τεχνική επάρκεια (όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ») και 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της προσφοράς. 

 

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δε μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

 

Γ.  «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει: 

Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης, εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 

Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών σας με τις τιμές και τους 

αντίστοιχους κωδικούς του Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών Υγείας όπως αυτές είναι 

καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε 
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περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς σας στο Παρατηρητήριο Τιμών, θα το 

δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση. 

 

Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται. 

 

Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο αλλά και συνολικά. (Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών.) 

Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ. 

 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε με τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο 

στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη 

Διακήρυξη. 

 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της 

ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 

προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, διορθώσεις κλπ.  

 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε 

ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 

έννοιας τους. 

 

 

4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η κατάθεση δειγμάτων εις διπλούν των προσφερόμενων ειδών είναι υποχρεωτική. Τα δείγματα θα 

πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, 

καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

 

Σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλα δείγματα από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομιστούν 

προκειμένου να γίνει αξιολόγηση.  
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5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της 

Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις 

τιμές της κατακύρωσης. 

 

 

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής: 

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  0,07% 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤ ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% 

ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  20% 

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3% 

ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 20% 

ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% 

 

και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του Υπ. Οικ. Αν γίνουν 

αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος. 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έπειτα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των 

απαραίτητων δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις 

εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ. 

 

 

7. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από την τριμελή επιτροπή που 

συγκροτήθηκε από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ μετά την υπογραφή τους σχετικής σύμβασης με 

μεταφορικό μέσο και δαπάνη του προμηθευτή και θα έχει την ευθύνη τους παράδοσής τους. 

Χρόνος παράδοσης έως πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία. 

 

8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

 

9. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται για συμβάσεις με καθαρή αξία μεγαλύτερη 

των 2.500 €, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το 

ΦΠΑ. 
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10. Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον 

ίδιο χώρο. 

 

11. Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.  

  

12. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 περί προμηθειών, 

όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. 

 

13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4782/2021 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και η κείμενη 

σχετική νομοθεσία. 

 

14. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 211-01601 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. TEST 25 5/8 ΤΕΜ 20.000 

2 211-00501 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. Νο 18 ΤΕΜ 20.000 

3 211-00601 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. Νο 21 ΤΕΜ 5.000 

4 211-55501 
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΙΑ Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜ 5.000 

5 272-42701 

ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, 4,5 ΛΙΤΡΑ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 2.000 

6 272-42801 

ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, 6 ΛΙΤΡΑ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 1.000 

7 211-00301 

ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 

24ΩΡΟΥ 2 lt, MΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΗΛΗ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ, 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  & ΑΛΛΗ ΜΙΚΡΗ ΟΠΗ ΜΕ 

ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 

ΤΕΜ 100 

8 211-05501 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 22 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΕΜ 3.000 

9 211-00101 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ TEM 5.000 

10 213-02801 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ 

ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟ 800ml 
ΤΕΜ 100 

11 211-09901 

ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ -

3WAY - ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κ.Λ.Π.  

(ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

ΤΕΜ 2.000 

12 211-07001 ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ   ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 60 

13 211-07701 
ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ 

ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ (15 cm) 
ΤΕΜ 3.000 
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14 211-07601 
ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ (15 cm) 
ΤΕΜ 3.000 

15 211-08401 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ. 10 cc  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜ 10.000 

16 211-08101 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Μ.Χ 1cc ΜΕ ΠΟΛΥ 

ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΑ 27G ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ 

ΚΕΦΑΛΗ  

ΤΕΜ 8.000 

17 211-08501 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ 20cc  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜ 9.000 

18 211-08301 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ 5cc 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜ 5.000 

19 211-16001 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 0,5 ml 100 UL/1ml  

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 30GΧ1/3” 

(0,30x8mm) 

ΤΕΜ 3.000 

20 211-07101 ΣΥΣΚΕΥΕΣ O2  - ΡΙΝΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜ 400 

21 211-06401 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΑΠΛΕΣ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ DIAL-a-FLO  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 500 

22 211-06901 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΜ 9.000 

23 272-40101 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΙΜΑΙΡΙΚΟΥ 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΟΡΩΝ ≤1,2μm  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 2.000 

24 213-07901 

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

3WAY STOP LOCK   

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 1.000 

25 211-06801 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΜ 200 

 

 

 

15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α 1,2,3 : 211-01601, -00501, -00601, ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ. 

Οι προδιαγραφές των βελόνων πρέπει να είναι καθ’ όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404  ≪ 

Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης ≫  (ΦΕΚ 681 

τ.Β’8.8.1991). 

Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης: 

• Να είναι μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα. 

• Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. 

• Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών. 

• Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες. Το αμβλύ  άκρο της  βελόνας να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και 

ελαττώματα. 
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• Η πλαστική κεφαλή της βελόνας να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική 

κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα 

αφαιρούμενο από υλικό που θα πληροί τη σύμβαση ISO 6009. 

• Να είναι Latex Free. 

 

 

Α/Α 4 : 211-55501 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΙΑ Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΑ 

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μιας χρήσεως αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία από υλικό που δεν προκαλεί 

αλλεργικές αντιδράσεις. Να έχουν λεία επιφάνεια εύκαμπτη και στιλπνή, να είναι ανθεκτικά, να έχουν το 

μικρότερο δυνατό πάχος. Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η αποστείρωση και η ημερομηνία 

λήξης τους. 

 

 

Α/Α 5, 6 : 272-42701, -42802 ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΧΜΗΡΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Δοχεία κυλινδρικού σχήματος, αδιαφανή από άθραυστο μη τοξικό υλικό πολυπροπυλένιο (όχι PVC) ώστε κατά 

την αποτέφρωση να μην αφήνει καθόλου κατάλοιπα. Τα δοχεία να έχουν χρώμα κίτρινο, χωρητικότητας 4 lt 

τουλάχιστον.  

Να είναι κυλινδρικού τύπου, σταθερά, ασφαλή και άκαμπτα, απόλυτης στεγανότητας, ανθεκτικά στη διάτρηση 

και να μην παραμορφώνονται κατά τη διακίνησή τους και το στοίβαγμά τους.  

Κάθε δοχείο να φέρει ειδική, ευδιάκριτη  έγχρωμη σήμανση με όλες τις απαραίτητες από το Νόμο ενδείξεις για 

επικίνδυνο βιολογικό υλικό, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές,  καθώς την απαραίτητη σήμανση και τον 

αριθμό πιστοποίησης κατά το πρότυπο UN 3291 όπως ορίζει ο Νόμος (ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012 τεύχος δεύτερο). 

Τα καπάκια να είναι άσπρου χρώματος, να εφαρμόζουν εύκολα κατά τη συναρμολόγηση και κατά το κλείσιμο 

με ειδικά σχεδιασμένες εγκοπές, που να επιτρέπουν την ασφαλή απομάκρυνση των χρησιμοποιούμενων 

βελονών από τη σύριγγα. Κάθε καπάκι να διαθέτει ένα ειδικό κλείστρο για την οριστική του σφράγιση μετά 

την πλήρωσή του με επικίνδυνα υλικά. 

 

 

Α/Α 8: 211-05301  ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Νο 22 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 

• Να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½  

έτη από της παραλαβής.  

• Η συσκευασία να αποτελείται από χαρτί που δεν σκίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται 

στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης .  

• Ο καθετήρας να φέρει πιστοποίηση Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE – MARK).  

ΑΔΑ: 6ΞΩΛ46907Μ-ΛΤΗ





 

 8 

• Ο καθετήρας να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο για διαφυγή του αέρα, διαυγή θάλαμο για άμεση 

παρατήρηση της επιστροφής του αίματος και διπλοκωνικό άκρο για ανώδυνη και χωρίς παραμορφώσεις 

εισαγωγή.  

• Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην 

αυξομειώνεται η ροή, να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος και να μην δημιουργείται 

μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.  

• Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή 

του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη 

προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων).  

• Βελόνα με λοξοτόμηση τύπου back-cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα. Η βελόνη να ‘’κουμπώνει‘’ στο 

μπέκ του φλεβοκαθετήρα και να μη περιστρέφεται ακούσια.  

• Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, 

επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.  

• Ο καθετήρας να προσφέρεται στα εξής μεγέθη: 18-20-22 G.  

• Ο καθετήρας μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.  

• Το πίσω άκρο του καθετήρα να διαθέτει υποδοχή για σύνδεση Luer- lock ώστε να παρέχει ασφάλεια στους 

συνοδούς του με τη συσκευή χορήγησης.  

• Ο καθετήρας να έχει δακτυλολαβή για την εύκολη προώθησή του και χρωματικό κώδικα σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα για την εύκολη αναγνώριση του διαμετρήματός του.  

• Να φέρει πτερύγια αναδιπλούμενα, που να φέρουν τον καθετήρα σε θέση φλεβοκέντησης. Επίσης η 

επιφάνειά τους που θα ακουμπήσει για να στερεωθεί στο δέρμα να είναι λεία για αποφυγή κατακλίσεων 

από συνεχή πίεση της στερέωσης. 

 

 

Α/Α 12 : 211-07001  ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  

Πλαστικές σκοραμίδες με λεία επιφάνεια και λαβή μεταφοράς. 

 

 

Α/Α 15, 16, 17, 18, 19 : 211-08401, -501, -301-16001 ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ. 

Σύριγγα πλαστική με βελόνα, άριστης εφαρμογής και στεγανότητας, αποστειρωμένη σε συσκευασία ενός 

τεμαχίου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων 

που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. 

➢ Ο κύλινδρος της σύριγγας να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, το έμβολο από πολυαιθυλένιο 

και το ελαστικό παρέμβυσμα από φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του 

κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.  
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➢ 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. 

➢ Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:  i) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, 

ii)στοιχεία κατασκευαστή – χώρα εργοστάσιο και παρτίδα κατασκευής (LOT No), iii) υλικό κατασκευής 

iv) μέγεθος v) η ένδειξη «AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης, vi) Αριθμός παρτίδας. 

➢ Να φέρει σήμανση CE. 

 

 

Α/Α 21 : 211-06401  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΑΠΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ DIAL-a-FLO 

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), με ρυθμιστή ροής ακριβείας τύπου dial-a-flo (ρολόϊ, βαρελάκι) με 

βαθμό έγχυσης από 5 έως 250ml/h (50-60 σταγόνες, μεταφερόμενος όγκος 1g ± 0,1g / λεπτό σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 20οC), αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων. 

Κατασκευασμένες από πλαστικό ιατρικού τύπου (Medical Grade), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards. Να φέρει σήμανση CE. 

Το ρύγχος διάτρησης να έχει ικανό μήκος και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα και να διαθέτει 

ενσωματωμένο αεραγωγό με αδιάβροχο μικροβιοκρατές φίλτρο και καπάκι, προκειμένου να διατηρείται 

ανεμπόδιστη η ροή του υγρού. Να φέρει διαφανές σταγονομετικό θάλαμο με ενσωματωμένο 

μικροβιοκρατές φίλτρο στο εσωτερικό του. Ο σταγονοθάλαμος να έχει απόσταση μεταξύ άκρου 

σταγονοσωλήνα και εξόδου ίσο ή μεγαλύτερο των 40mm, να είναι πλαστικός, μη τοξικός, και εύκολα 

πιεζόμενος. Ο κύριος σωλήνας των συσκευών να είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος να μην τσακίζει και να 

έχει μήκος περίπου 190 έως 230 cm και να διαθέτει κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής. Να καταλήγει σε 

σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock. 

Οι συσκευές κατά τη χρήση τους :  

i. να μην εμφανίζουν διαρροή υγρού από τον αεραγωγό,  

ii. η σύνδεση/αποσύνδεση των με τον καθετήρα να γίνεται εύκολα και να μην παρουσιάζει διαρροές 

iii. να μην μεταβάλλεται αυθαίρετα ο επιλεγμένος από το χρήστη ρυθμός χορήγησης στο ρυθμιστή 

ροής καθ’ όλη τη διάρκεια της έγχυσης 

Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:  i) η ημερομηνία παραγωγής, λήξης και αποστείρωσης του προϊόντος, 

ii) στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, iii) οδηγίες χρήσης iv) ένδειξη 

«AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης, v) Αριθμός παρτίδας (lot number). Να φέρει σήμανση 

CE. 
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Α/Α 22: 11-06901  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού) μιας χρήσεως, μη τοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων, αποστειρωμένες σε 

ατομική συσκευασία. Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση της 

συσκευής και να απομακρύνονται εύκολα κατά τη χρήση αυτής.  

Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς τη σκληρότητα και την 

κωνικότητα, να μην παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του περιέκτη και να φέρει προστατευτικό κάλυμμα.  

Ο κύριος σωλήνας των συσκευών να είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος να μην τσακίζει, να έχει μήκος 

περίπου 190 έως 230 cm. Να καταλήγει σε σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock, ώστε να μην 

μεταδίδονται οι κινήσεις της συσκευής στον καθετήρα. Να φέρει αεραγωγό πώμα στο άκρο του, ώστε να 

εξαερώνεται η συσκευή χωρίς την απομάκρυνση του πώματος. 

Ο ρυθμιστής ροής (περιστρεφόμενος κυλινδρικός σφικτήρας) να είναι ανοιχτός κατά την αποθήκευση και να 

παρέχει ευκολία στη ρύθμιση της ταχύτητας έγχυσης ορού.  

Ο αεραγωγός να φέρει  καπάκι και ενσωματωμένο μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ για την κατακράτηση 

μικροοργανισμών, προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού.  

Ο σταγονοθάλαμος να είναι διαφανής, μη τοξικός, και εύκολα πιεζόμενος όπου  το 1ml ορού να αντιστοιχεί 

σε 20 μεγαλοσταγόνες. Η απόσταση μεταξύ άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 

40mm. Στο κάτω μέρος του να φέρει υδρόφοβο φίλτρο με ηθμό 15μ. 

Οι συσκευές κατά τη χρήση τους :  

i. να μην εμφανίζουν διαρροή υγρού από τον αεραγωγό,  

ii. η σύνδεση/αποσύνδεση των με τον καθετήρα να γίνεται εύκολα και να μην παρουσιάζει διαρροές 

iii. να μην μεταβάλλεται αυθαίρετα ο επιλεγμένος από το χρήστη ρυθμός χορήγησης στο ρυθμιστή 

ροής καθ’ όλη τη διάρκεια της έγχυσης. 

Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:  i) η ημερομηνία παραγωγής, λήξης και αποστείρωσης του προϊόντος, 

ii) στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, iii) οδηγίες χρήσης iv) ένδειξη 

«AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης, v) Αριθμός παρτίδας. Να φέρει σήμανση CE. 

 

 

Α/Α 23 : 211-04001 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΚΛΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1,2μm ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ   

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης μιας χρήσεως αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μη τοξικές και 

ελεύθερες πυρετογόνων. Να φέρει ειδικό φίλτρο χαμηλής δέσμευσης πρωτεϊνών με μέγεθος πόρων ≤ 1,2μm 

για τη χορήγηση. Να φέρει αεροπαγίδα και κλειστό κύκλωμα εξαέρωσης. Το ρύγχος διάτρησης να έχει ικανό 

μήκος και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα και να διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με καπάκι 

και αδιάβροχο μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ για την κατακράτηση των μικροοργανισμών, προκειμένου να 

διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού. 
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 Ο σταγονοθάλαμος να είναι διαφανής, από ιατρικού τύπου πλαστικό, μη τοξικός, και εύκολα πιεζόμενος 

όπου το 1ml ορρού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες. Ο κύριος σωλήνας των συσκευών να είναι 

εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος να μην τσακίζει και να έχει μήκος τουλάχιστον 180cm. Να φέρει ρυθμιστή 

ροής τύπου dial-a-flo (ρολόι, βαρελάκι) με βαθμό έγχυσης από 5 έως 250ml/h και να διαθέτει κλείστρο για 

άμεση διακοπή της ροής. Να καταλήγει σε σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock.  Τα 

προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση της συσκευής και να 

απομακρύνονται εύκολα κατά τη χρήση αυτής. Να φέρει σήμανση CE. 

Οι συσκευές κατά τη χρήση τους :  

i. να μην εμφανίζουν διαρροή υγρού από τον αεραγωγό,  

ii. η σύνδεση/αποσύνδεση των με τον καθετήρα να γίνεται εύκολα και να μην παρουσιάζει διαρροές 

iii. να μην μεταβάλλεται αυθαίρετα ο επιλεγμένος από το χρήστη ρυθμός χορήγησης στο ρυθμιστή 

ροής καθ’ όλη τη διάρκεια της έγχυσης. 

Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται:  i) η ημερομηνία παραγωγής, λήξης και αποστείρωσης του προϊόντος, 

ii)στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, iii) οδηγίες χρήσης iv) ένδειξη 

«AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης, v) Αριθμός παρτίδας. Να φέρει σήμανση CE. 

 

 

Α/Α 24 : 213-07901  ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 3WAY STOP LOCK 

Κάνουλες 3 κατευθύνσεων μιας χρήσεως αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. Να διαθέτουν ανεξάρτητη 

κίνηση ώστε να μη μεταφέρεται η κίνηση στη φλέβα του ασθενή. Να καταλήγει σε σύνδεση luer με 

περιστρεφόμενο σημείο lock (βιδωτό) και να εφαρμόζει σταθερά στο φλεβοκαθετήρα χωρίς διαρροή 

υγρού.  Να φέρει προστατευτικά καλύμματα και στα τρία άκρα τα οποία να παραμένουν στη θέση τους μέχρι 

τη χρήση της κάνουλας και να απομακρύνονται εύκολα κατά τη χρήση αυτής. Να φέρει σήμανση CE. 

 

 

Α/Α 25: 211-06801  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

Συσκευές μετάγγισης αίματος με φίλτρο αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μη τοξικές και ελεύθερες 

πυρετογόνων. Να φέρουν μικροβιοκρατές φίλτρο και να διατηρούν ανεμπόδιστη την ροή του υγρού. Το ρύγχος 

διάτρησης να έχει λεία επιφάνεια, ικανό μήκος και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα. Να 

παρέχεται η δυνατότητα επακριβούς σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής και η δυνατότητα απεμπλοκής και 

χορήγησης ταχείας μετάγγισης αίματος. Να διαθέτει ενιαίο διπλό σταγονοθάλαμο, πλαστικό μη τοξικό ο 

οποίος να είναι εύκολα πιεζόμενος, με φίλτρο αίματος στο εσωτερικό του σταγονοθαλάμου το οποίο να 

διαθέτει ικανή διηθητική επιφάνεια προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλώς η παρακράτηση πηγμάτων, χωρίς 

να δυσκολεύεται η ροή του αίματος. Ο όγκος ροής των διαλυμάτων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές (20 σταγόνες, μεταφερόμενος όγκος 1ml ± 0,1ml και ταχύτητα ροής 50 ± 5 σταγόνες / λεπτό σε 
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θερμοκρασία περιβάλλοντος 20οC). Ο κύριος σωλήνας των συσκευών να είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος 

να μην τσακίζει, μήκους μεγαλύτερου των 150cm. Ο ρυθμιστής ροής να είναι εύχρηστος και ανοικτός κατά την 

αποθήκευση. Τα προστατευτικά καλύμματα παραμένουν στην θέση τους μέχρι την χρήση της συσκευής και 

απομακρύνονται με ευκολία όταν το θελήσουμε. Το άκρο του τμήματος σύνδεσης της συσκευής φέρει ειδική 

υποδοχή σύνδεσης luer lock.  Να φέρει σήμανση CE. 

 

 

 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  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  

- Ονομασία:  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΣΥΓΡΟΣ» 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221957 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 16121 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΥΠΑΡΕΛΟΥ 

- Τηλέφωνο: 210 7240044 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithion@syggros.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

ΔΙΑΚ. 1/2022 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

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: 

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: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε(διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α)  

 

 

β) 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

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: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) 

 

 

γ)  

 

 

 

δ) [  ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςiv; 

[  ] 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)  
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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:  

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

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 ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[ ]Ναι [ ]Όχι 

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

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

νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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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; 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[ ]Ναι [ ]Όχι 

 

…… 

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 καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxiv 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;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………. 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

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: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων) 

 

α) Ημερομηνία:  

σημείο-(-α):  

λόγος(-οι): 

 

β)  

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού  

 

 και σχετικό(-ά) σημείο(-α)  

 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xvi; 

[ ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxvii:  
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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 ασφάλισηςxviii, 

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; Διευκρινήστε: 

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 ;xix 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α) 

 

β) 

 

 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

-[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

- 

 

- 

 

 

γ.2) 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

 

 

 

 

α) 

 

β) 

 

 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

-[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

- 

 

- 

 

 

γ.2) 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxx; 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

……… 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxi : 

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 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… 

 

 

 

 

 

 

…… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;   

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

........ 

 

 [ ] 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;  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

…....... 

 [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

………. 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxiv, 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 σύμβασηςxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

............ 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxvi 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;  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…........... 

 

 [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

……… 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005xxvii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

……… 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

  

……… 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxviii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση 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: 

 Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxix το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

 

 

 

…… 

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, για τα οποία δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

………. 

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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…................... 
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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: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

…….. 

 

 

 

 

……… 

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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

……… 
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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 αναφέρονταιxxx, 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 δωρεάνxxxi. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας « 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», 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 Δήλώσης 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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  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.” 
vi 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.  
vii 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). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix 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). 
x 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. 
xi 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. 
xii 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. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii 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.". 
xiv 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 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi 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)  
xvii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xviii 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).  
xix 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 

ΑΔΑ: 6ΞΩΛ46907Μ-ΛΤΗ





 

 28 

 

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  
xx Όπως αναφέρ 
ονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 
xxii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxiii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxiv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxv Πρβλ άρθρο 48. 
xxvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii 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. 
xxviii 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. 
xxix 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.  
xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxi 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.  
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