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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 17-12-2010 

Ημέρα: Παρασκευή 

΄Ωρα: 12:30μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ. 

27-10-2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

29-10-2010 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

29-10-2010 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 243.902,25 (πλέον 56.097,75€ ΦΠΑ) σύνολο  

300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα έτος 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ) 00601-05000 

CPV 33696500-0 

ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 15.000,00 €  για όλα τα είδη ή 183,00 € /ανά είδος 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΝΟΝΙΚΗ                

ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 240 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού  

ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑΙ 

Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο 

ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Υ.Α. 01/01-02-2010 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 9/05-05-2010 (θέμα 14 ο

13/16-06-2010 (θέμα 26

) & 
ο) 
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Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 
/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  
1.10. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».  
1.11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το 
άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  
1.12. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».  
1.13. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 4  
1.14. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).  
1.15. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).  
1.16. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  
1.17. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
1.18. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.19. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97). 
1.20. Του Ν. 3867/2010  (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 
  
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών 
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).  
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2.2. Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά 
Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  
2.3. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 
Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  
2.4. Την με αριθ. 1/01-02-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, Οικονομικών και 
Οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εντάχθηκε  η προμήθεια με τίτλο 
«Αντιδραστήρια προσδιρισμού εξετάσεων ειδικών πρωτεϊνών» στο ΠΠΥΥ 2010.  
25. Tην με αριθ. 1983/10-3-2010 Υπουργική απόφαση (οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ. 
έτους 2010, πιστώσεις 2010 και 2011. 
2.6. Το υπ΄ αριθ. 1984/10-3-2010 έγγραφο της Ε.Π.Υ. (αποστολή για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
2.7. Τις με αριθ. 9/5-5-2010 (θέμα 14ο) και 13/16-06-2010 (θέμα 17ο 

2.8. Την υπ΄ αριθμ. Οικ. 6275/24-06-2010 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση 
διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης. 

) αποφάσεις Δ/κού Σ/λίου που αφορούν 
εγκρίσεις διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών. 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

• Διεθνή  Δημόσιο Ανοικτό  Διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
ανάδειξη χορηγητή Ενζύμων για το Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, συμ-
περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και  θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

• Η δαπάνη   θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. 
• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   ύστερα από  πενήντα δύο   (52) τουλάχιστον ημέρες  από την 

ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ-
βάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό τύπο. 

• Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17η

• Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως και την  17

 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή, 
ώρα   12:30μ.μ, και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του «Λαϊκού» Νοσοκομείου.  

η

• Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

-12-2010 και ώρα έως 
12.30μ.μ.  

• Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του 
Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 14ο

• Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί 
τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

 του παραρτήματος Α΄ (γενικοί όροι 
διακήρυξης διαγωνισμού). 

• Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 20ο

• Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – 
Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι 
(6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία 
αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 

 του 
παραρτήματος Α΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από 
τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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• Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές  συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά 
της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το 
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης.  

• Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία 
έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

• Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:  
1.  Στις εφημερίδες: 
Βραδυνή 
Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών 
Ημερησία 
2.Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων 
3.Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών                                             
                                                                              

• Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο (Αναθέτουσα Αρχή). 
• Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό  Τμήμα/ Γραφείο 

Προμηθειών Αγ. Θωμά 17 – Γουδί) έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00 ευρώ, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ., στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση.                                                               

                                                                 
• Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
3.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄ 
                                      ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

--------------------------------------------------------------------------- 
  ΟΜΑΔΑ     : 57003  ΕΝΖΥΜΑ Κ.Μ.Α. ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003001      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000         
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Alw NI                                                                         
---------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003002      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Ava II                                                                         
---------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003003      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   50000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bam HI                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    5000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bcl I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003005      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bfa I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003006      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    5000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bgl I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003007      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   50000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bgl II                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003008      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bspe I                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003009      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bspm I                                                                         
 ---------------------------------------------------------------------------                                
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003010      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bst NI                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003011      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   50000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Bsu 36I                                                                       
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003012      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Cla I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003013      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Dde I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003014      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   50000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 EcoR I                                                                         



 7 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003015      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 EcoR V                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003016      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Fnu 4HI                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003017      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Fok I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003018      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Hae III                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003019      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    5000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Hha I                                                                          
 ---------------------------------------------------------------------------                                  
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003020      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Hind II                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003021      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Hind III                                                                       
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003022      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Hinf I                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003023      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Hph I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003024      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    5000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Kpn I                                                                          
                                                                                
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003025      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    1000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Mae I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003026      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Mse I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003027      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Mse II                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003028      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Msp I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003029      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    1000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Nco I                                                                          
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 --------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003030      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    5000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Nci I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003031      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   10000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Pst I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003032      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   30000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Rsa I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003033      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    10000            
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Stu I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003034      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :    1000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Xba I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003035      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   20000             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Xmn I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003037      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   5000              
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 SfaN I                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003040      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   5000              
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Nde I                                                                          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57003041      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ :   5000              
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
  Acc I                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 
  ΟΜΑΔΑ     : 57004  ΕΝΖΥΜΑ DNA ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ 
 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004001      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : μg      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     200             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 Lamda λ DNA                                                                    
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004002      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : μg      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     200             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 λ DNA Hind III FRAGMENT                                                        
  --------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004003      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : MG      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       5             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 φχ174 Hae III                                                                  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : MG      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       1             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 1KB LADDER                                                                     
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004005      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : MG      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       1             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 200 BASE PAIR LADDER                                                           
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 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004006      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : MG      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       1             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 100 BASE PAIR LADDER                                                           
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004007      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : MG      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       1             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 20 BASE PAIR LADDER                                                            
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004008      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : MG      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     100             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 RNASE A                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004009      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : GR      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :      10             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 PROTEINASE K, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1GR                                                   
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004010      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     300             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 TAQ DNA POLYMERASE ME LICENCE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 500 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ FLACON          
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004011      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :      20             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 TAQ DNA POLYMERASE ME LICENCE ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ DNAΕΩΣ 30kb. ΣΥΣΚΕΥΑΣ 
 ΙΑ ΜΕΧΡΙ 500 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ FLACON                                                
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004012      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :      20             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 TAQ DNA POLYMERASE ME LICENCE ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ  
 DNA ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ GC. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 500 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ FLACON                     
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004013      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     240             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 T4 POYNUCLEOTIDE KINASE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 500 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ FLACON               
  -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004017      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       3             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 MULTIPRIME DNA LABELLING KIT ΓΙΑ SOUTHERN                                      
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004020      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : UNIT      ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2000               
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 RIBONUCLEASE INHIBITOR (RNAsin)                                                
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004021      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     5               
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 RT-PCR KIT ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004023      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :      40             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 DNTPS MIX (dGTP, dCTP, dATP, dTTP) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100mmol(25mmolTO KAΘΕΝΑ)         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004024      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       4             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 ddCTP ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 mmol                                                       
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004025      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       4             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 dd GTP ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 mmol                                                      
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004026      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       4             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
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 dd ATP ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 mmol                                                      
--------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004027      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       4             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 dd TTP ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 mmol                                                      
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004028      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :      50             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ18 ΕΩΣ 100 ΒΑΣΕΙΣ  
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004029      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ΤΕ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ :     300             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ HPLC ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ18 ΕΩΣ 100 ΒΑΣΕΙΣ    
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004030      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       2             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 KIT ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ m-RNA ΜΕ MAGNETIC BEADS                                      
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004044      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       2             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 DNA AND GEL BAND PURIFICATION                                         
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004046      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       30            
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 TAQ POLYMERASE ΤΥΠΟΥ PHUSSION ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ,    
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΕΝΔΟ- ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ PCR  
 -------------------------------------------------------------------------- 
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 57004048      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ :       100           
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :                                                                    
 TAQ DNA POLYMERASE ΤΥΠΟΥ FAST START           
 -------------------------------------------------------------------------- 
ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 57004049        ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. :  mg    ΠΟΣΟΤΗΤΑ:    1mg 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : STEM CELL FACTOR (SCF)25 ng/m                             
----------------------------------------------------------------------------       
KΩΔΙΚΟΣ    : 57004050           ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. :  mg    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1mg 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :INTERLEUKIN (IL) -3 (10 ng/ml) R&D SYSTEMS                     
----------------------------------------------------------------------------  
ΚΩΔΙΚΟΣ   :57004051             ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. :  mg    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1mg 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : IL-6 (10 ng/ml)                                        
-----------------------------------------------------------------------------         
ΚΩΔΙΚΟΣ    : Α 57004052         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : UNIT  ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5000 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  :EPO (3 U/ml)                                                    
-----------------------------------------------------------------------------  
ΚΩΔΙΚΟΣ     :57004053           ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : UNIT  ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 3000 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :DNAase-I RNAase FREE                                         
----------------------------------------------------------------------------- 
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004054         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : UNIT   ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 2 (ΥΣΚ.) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL                                     
----------------------------------------------------------------------------- 
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004055         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : UNIT   ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1000 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :T4 DNA LIGASE                                          
-----------------------------------------------------------------------------        
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004056         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : ΚΙΤ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : TOTAL RNA PURIFICATION KIT/REAGENT                     
-----------------------------------------------------------------------------       
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004057          ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : FL     ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :TRANSFECTION REAGENT TYPOY LIPOFECTAMINE                 
-----------------------------------------------------------------------------       
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004058         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  :  FL    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :PROTEIN G-RESIN                                         
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-----------------------------------------------------------------------------        
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004059         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : KIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 20 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :KIT ΜΕ ΚΟΛΩΝΕΣ (SPIN COLUMNS) ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ DNA 
ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΓΚΟΥ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΓΚΟΥ ΕΚΛΟΥΣΗΣ 5-20 ΜL, ΩΣΤΕ ΤΟ DNA 
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
DNA. ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ DNA. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΩΣ ΑΡΧΙΚΌ ΔΕΊΓΜΑ ΈΩΣ 240 
ΜL ΠΛΆΣΜΑ.  
--------------------------------------------------------------------------------        
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004060         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : KIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :KIT ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΡΥΘΡΟΒΛΑΣΤΕΣ ΜΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΤΥΠΟΥ AMAXA.   
--------------------------------------------------------------------------------      
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004061         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.  : KIT    ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :KIT ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣH RNA 
AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟ 1 ΚΥΤΤΑΡΟ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
MMLV, DT18 ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΚΑΜΕΡΗ    
--------------------------------------------------------------------------------      
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004062     ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 500 ΜL 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :ΤΡΥΨΙΝΗ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                          
--------------------------------------------------------------------------------        
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004063         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : FL      ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10 ΜL 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :ΚΟΛΛΑΓΕΝΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ                        
--------------------------------------------------------------------------------      
ΚΩΔΙΚΟΣ     :Α 57004064         ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. : KIT     ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10 ΚΙΤ 
TAQ DNA POLYMERASE ΤΥΠΟΥ PLATINUM                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

΄Αρθρο 1ο 

Γλώσσα 

 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και 
οι Προσφορές των διαγωνιζομένων  εταιρειών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη  του διαγωνισμού και  θα 
διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/έργων/υπηρεσιών, 
καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των 
Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. 
 

Αρθρο 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ο 

 

(α)  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.  

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.  

(γ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών. 
 

• Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση 
ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

 

• Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 

 
• Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 

Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ο 

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και 
ειδικότερα:  
 
Α. Έλληνες Πολίτες 
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α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και σύμφωνα με το 
Παράρτημα Γ΄ . (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

3.  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
4.1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48). 
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 
 
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ήτοι:  
άρθρο 30 παρ. 7,9 ,11,14 
άρθρο 31 παρ. 4,5,6,  
άρθρο 32 παρ. 4, 5 
άρθρο 35 παρ. 5 
 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: 
 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, 
 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού. 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
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εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

 
      Β. Αλλοδαποί 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 

2.  Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

3.  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
4.1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1). 
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 
48). 
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 
 
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ήτοι:  
άρθρο 30 παρ. 7,9 ,11,14 
άρθρο 31 παρ. 4,5,6,  
άρθρο 32 παρ. 4, 5 
άρθρο 35 παρ. 5 
 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν: 
 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, 
 ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
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 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού. 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

 
 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 
 
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 
• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού. 
• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και 
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  
 
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας. 
Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας 
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, 
η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 
σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 
Δ. Συνεταιρισμοί  
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, 

Β και Γ.  
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Διευκρινίζεται ότι : 
 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει 

στην ένωση. 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
 

2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 
αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
 

 
        Επί πλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8 παρ. 4 με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται : 

•  Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
• Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημοσίου 
• Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
 

 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή της ανωτέρω δήλωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  
 

• Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 
απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται 
η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η 
υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 
΄Αρθρο 4ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, 
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:  

Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
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της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με 
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
 
 Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής : 
 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του  
(συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται   
i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη 
από αρμόδια αρχή και   
ii) ii) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα 
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
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και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 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 την επίδοση της έγγραφης 
ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 

Β. Οι Αλλοδαποί. 
 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
 
 Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία 
να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  
 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής : 
 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
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 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται   
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή και 
β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή 
του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου. 
 

2.3.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους,  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.4.  Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 
 

 Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5. υπεξαίρεση 
6. εκβίαση  
7. πλαστογραφία 
8. ψευδορκία 
9. δωροδοκία 
10. δόλια χρεοκοπία  
11. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
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Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
 
φυσικά πρόσωπα 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
2.1.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής : 
 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον 
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007) 
Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν 
τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα 
για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της 
έδρας της.    
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του 
Π.Δ. 118/2007).  
 

2.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
είναι  ασφαλισμένοι  οι με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  απασχολούμενοι  στο συμμετέχον 
στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, 
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προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα 
όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:  
i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:  
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή και  
β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το 
νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ 
αυτό. 
ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  
α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από 
αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και  
β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την 
έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.   
 Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 
 

2.4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 

2.5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 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 την επίδοση της έγγραφης 
ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 

 
 
   Δ. Οι Συνεταιρισμοί 

α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για:  
 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
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7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  
 
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω 
αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.  
 

2.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής : 
 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται 
κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση.  
 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται 
κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση.  
 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται 
κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση 

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
α.α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).  
 

 Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  
 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή, που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

 
Άρθρο 5ο 

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 
 
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης.  
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  
 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  
 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

 
Άρθρο 6ο 

 
Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν, πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας, βασιζόμενα στη σχετική 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση ή ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 
άλλα κράτη μέλη. 
 
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα 
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) 
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation 
for Accreditation EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 
αυτής. 
 

Άρθρο 7ο 
Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών 

 
Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, 8α, 9 
και 18 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07, γνωμοδοτούν τα αρμόδια προς τούτο συλλογικά όργανα, που 
συγκροτούνται για τους διαγωνισμούς, οι οποίοι διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με 
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το άρθρο 6 του ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2323/1995 (Α΄145), για τους 
διαγωνισμούς δε που διενεργούνται από τους λοιπούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/07.  
 

Άρθρο 8ο 
EKΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

 
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
΄Αρθρο 9

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ο 

 
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 
(1) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς 
όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και διεθνείς 
πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ κλπ) που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
(2) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την μονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της 
προσφοράς. Ειδικότερα κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα 
αντιστοιχίζει κάθε κεφάλαιο ή τμήμα της, σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς, ενώ παράλληλα θα 
παραπέμπει στην συγκεκριμένη παράγραφο – απαίτηση της διακήρυξης που σχετίζεται με αυτό. 
 
(3) Οι προσφορές (τεχνικές, οικονομικές, δικαιολογητικά συμμετοχής) υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 118/07.  
Το ένα αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων 
αντιγράφων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
στοιχεία, ως εξής:  
α) Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 
118/07, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  
 
(4) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
(5) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
(6) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή  
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
(7) Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά 
της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του 
ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους 
διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης 
παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.  
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική  
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο.  
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(8) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να αιτιολογήσει 
επαρκώς τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία  αυτή. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιο σε ημερομηνία, 
ώρα και τόπο που θα ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών παρουσία 
τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου και 
κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. Για λόγους τήρησης της αρχής 
της ίσης αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων δεν μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία αυτή 
πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τους όρους αποδοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης της 
προσφοράς.  
 
 (9) Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 
75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της  

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
 
Ο διαγωνιζόμενος με την κατάθεση της προσφοράς υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού θα 
καταθέτει φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της  διακήρυξης. 
Οι προσφορές τεχνικές και οικονομικές να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε δισκέτα ή cd, σε 
μορφή excel στον αντίστοιχο φάκελο της κάθε μιας προσφοράς. Σε περίπτωση που στοιχεία της 
οικονομικής προσφοράς περιέχονται στη δισκέτα ή στο cd της τεχνικής προσφοράς αυτή 
απορρίπτεται. 
 
Στις προσφορές (τεχνικές & οικονομικές) θα πρέπει να αναγράφονται  ο κωδικός  η περιγραφή και η 
μονάδα μέτρησης του είδους όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 
 
 
ΡΗΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. Οι προσφέροντες, εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν για το αν 
εφαρμόζεται ή όχι η ρήτρα αυτή από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 
 

΄ΑΡΘΡΟ  10
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

0 

 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  
2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί 
τον διαγωνισμό.  
3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη 
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.  
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις 
(4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα 
περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.  
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5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη.  
6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών  
που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή 
την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσα προσφορά από 
προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. 
Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.  
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
α. Η λέξη «Προσφορά».  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.  
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
1. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για 

την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των 
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.  

 
Άρθρο 11ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διακόσιες σαράντα ημέρες (240) 
προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 και 
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  
 

Άρθρο 12ο 
Αντιπροσφορές 

 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  
 

Άρθρο 13ο 
Διοικητικές προσφυγές 

 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, 
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 
προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 
αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/07.  
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2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο 
του φορέα, ως εξής:  
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  
 
(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.   
Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα  που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 
προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  
 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 
μετά από γνωμοδότηση αυτού.  
 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.  
 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Στον κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης 
στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν  
να υποβάλουν προσφορά.  
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 
όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του  Π.Δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 
(3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά 
του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  
 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, 
δεν γίνονται δεκτές.  
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 
Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του  
σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.  
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 



 28 

προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του 
παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 
202)].  
 

Άρθρο 14ο 
Προσφερόμενη τιμή 

 
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη 
διακήρυξη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.  
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά στη 
διακήρυξη.  
Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η προσφερόμενη 
τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής.  
Το Ελληνικό Δημόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το 
νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την χώρα 
καταγωγής του υλικού.  
3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την 
ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της 
Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  
 

Άρθρο 15ο 
Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού 

προϊόντος 
 
1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να δηλώνουν στις αιτήσεις 
συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.  
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική 
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει 
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 
έγινε η αποδοχή.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την 
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση 
αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 
παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή 
προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο 
των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του 
τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής 
μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν 
τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής 
λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, 
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε 
περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου.  

Άρθρο 16
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

ο 

 
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 
πρόσκληση.  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση 
γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
 
Α) Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο  τη χαμηλότερη μόνο τιμή,  αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 
προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο. Οι φάκελλοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ΄ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.  
 
β) Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), 
με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι αναγκαίες διαδικαστικές λεπτομέρειες.  
 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται 
για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  
 
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια  στην περίπτωση 
δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει 
παραδώσει η αρμόδια για την εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία.  
Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της 
Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.  
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους 
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο 
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά 
τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον 
το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι 
φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό.  
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν.  
Στη διακήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν.  
 
6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
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αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, λαμβάνουν γνώση 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο 
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.  
Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα 
δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 μετά την υποβολή τους.  

 
 
ΤΙΜΕΣ 

1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και 
εντός των αποθηκών του Νοσοκομείου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (έως 

τέσσερα), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.   

 
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
5. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.  
 

5.1 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του 
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων 
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω 
ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης 
(που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την  
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη 
στην προσφορά των ενδιαφερομένων. 

5.2 Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., 
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους 
δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής 
απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ά αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

5.3 Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., 
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, το Ισραήλ και Τουρκία 
καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν 
λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
Τελωνειακής Ένωσης.   

 
6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 

οι προσφορές πριν από την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν 
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον 
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την 
πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς (Π.Δ.370/95). 

7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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΄Αρθρο 17
 

ο 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα 
άλλη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης Οικονομικές προσφορές ανώτερες από το μέσο όρο των τιμών 
του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.  
 

΄Αρθρο 18
Κριτήρια ανάθεσης – Αξιολόγηση προσφορών 

ο 

 
Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το σύνολο 
των προσφερομένων ειδών ή και για επιμέρους κατηγορίες ή ομάδες ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 19

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
ο 

 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:  
 
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 15% για 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην 
περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον προμηθευτή.  
 
β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και 
υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές.  
 
γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της 
προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή.  
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  
 
στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των 
περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος.  
 
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:  
 
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.  
 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.  
 
η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο 
προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.  
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Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.  
 
 

Άρθρο 20
Ανακοίνωση κατακύρωσης . ανάθεσης 

ο 

 
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  
α. Το προς προμήθεια είδος.  
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή.  
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  
 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  
3. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 
υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία 
στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με 
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση 
και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του 
παρόντος. 

Άρθρο 21
Συμβάσεις 

ο 

 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη  
διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την 
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της 
σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση 
ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.  
 
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.  
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή.  
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ.Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
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η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  
ια.Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.  
 
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί 
να τροποποιείται  
η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία 
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.  
 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.  
 
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις.  
 
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.Η προμήθεια των ειδών θ΄ αρχίσει από την ημερομηνία που θα καθορίζεται στη σύμβαση, και θα 
παραδοθούν εφάπαξ στο Νοσοκομείο. 
2. Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας του 
Νοσοκομείου για οποιοδήποτε λόγο. 
3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές 
ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση 
αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή. 

Άρθρο 22
Εγγυήσεις 

ο 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση.  
2. Με την εγγυητική επιστολή  που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή).  
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:  
α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη.  
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.  
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  
ζ. Τους όρους ότι:  
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως  
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  



 34 

 
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ  
 
β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, 
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της 
αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 
προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.  
 
γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:  
 
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.  
 
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
(Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητά η διακήρυξη).  
 
δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:  
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται  
(2) ο αριθμός της διακήρυξης  
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση  
(4) η ημερομηνία έκδοσής της  
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.  
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.  
 
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  
 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:  
 
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.  
 
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 
πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
 
 
6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή ανάθεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και 
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή 
παραίτησης από αυτά.  
 
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με 
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την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
 
  
8. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.  
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους 
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.  
 
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το παρόν Π. Δ/γμα περιπτώσεις κατάπτωσης της 
εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που 
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.  
 
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από 
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.  

΄Αρθρο 23
Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά 

ο 

 
1. Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα σε ΕΥΡΩ  μετά την 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους ύστερα από την  υποβολή πρωτοκόλλου ποιοτικής 
και ποσοτικής  παραλαβής από την  αρμόδια προς τούτο συσταθείσα επιτροπή   βάσει: 
Α)Τιμολογίου του προμηθευτή 
Β)Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής τους είδους στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου . 
Κατά την πληρωμή του προμηθευτή θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 
1)Σε ποσοστό 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον του νόμιμου τέλους χαρτοσήμου. 
2)2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ, και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου. 
3)3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Π.Π.Υ.Υ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 8 του 
Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 
4)4% φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94.  
5)2%ο βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 
6)2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/άρθρο 3 (ΦΕΚ 134/α/18-7-07) 
ΚΥΑ 6Α/Γ.Π.οικ.36392/17-3-09 ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-2009. 
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την  επιφύλαξη   

των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου. 
 
3. Ως προς τα δικαιολογητικά του τιμολογίου πληρωμής και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία του, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο  άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. 
 

Άρθρο 24
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών  

ο 

 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 
σύμβαση.  
2. Mε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να 
αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το . αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης –  παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται 
μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
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4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται 
η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.  
 
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου,ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης 
των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης . παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  

Άρθρο 25
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση 

ο 

 
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί . παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξηςτου χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:  
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά.στημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης ,των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, 
θεωρείται ολόκληρη μέρα.  
 
γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
 
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  
 
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του 
προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με 
ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό 
αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, 
με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από την 
οριστική παραλαβή των υλικών.  
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση . παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 
μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης . παράδοσης. 
5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από 
την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του 
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν 
του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  
7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 
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Άρθρο 26
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

ο 

 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου 
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά 
ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του παρόντος.  
 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:  
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου.  
 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
 
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού 
γίνεται δεκτή.  
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.  
 
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που 
είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε 
με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση 
τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995.  
 
Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που 
διενεργεί το διαγωνισμό.  
 
δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε 
έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην 
περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 32 του παρόντος.  
 
ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε 
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία 
δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  
 
6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων 

ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του ενδιαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη 
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η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, 
η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 
΄Αρθρο 27

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 
ο 

 
1. Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 
Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει συμφωνία 
πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν  επέλθει τέτοια συμφωνία, 
η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Η ΠΡ. ΟΙΚ.ΥΠ.   Η ΥΠ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΟΥ            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                                        Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από 
τους προμηθευτές. 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 
 
                   Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 
 
Προς το Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»  
 
Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….  
για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι 
των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρία 
………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε 
περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………...  και 2)  
…………………………….  ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων 
μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών),  για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του,  για την προμήθεια 
………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  απορρέουσες 
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της 
προμήθειας σε αυτήν. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας 
μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς το Γ.Ν. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, 
σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 
…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2008 διακήρυξης του  Γ.Ν. Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ» ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  
ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς 
με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση 
αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

          1Η  Υ. Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
                 <<ΛΑΪΚΟ>> 

ΣΥΜΒΑΣΗ      …. / 200.. 
(Αρ. Διακ. – ΑΦΜ εταιρείας) 

Προμήθειας ……………………………………………………………………. 
Στην Αθήνα σήμερα στις …. ……….. του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας ……………………… και στο 
κατάστημα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών <<Λαϊκό>> οι πιο κάτω υπογράφοντες: 
1. Η κα ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών <<ΛΑΪΚΟ>> ο οποίος 
εκπροσωπεί το Νοσοκομείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ10β/Γ.Π.31366/16-3-2010 απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
2. Ο/Η κ. ………………………………………………….…… κάτοικος 
…………………….,Οδός……………………………….…,Αριθμ…………………Τ. Κ. ……………………..,ΤΗΛ.: 
…………………………,  FAX.: ………………, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας 
………………….. και θα ονομάζεται <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
O πρώτος από τους συμβαλλόμενους αποκαλούμενος για συντομία <<ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ>>  διενήργησε 
……………………. διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ……………………. σύμφωνα με την Δ. Σ  
…………………………  απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Νοσοκομείου και την ……………..  
Διακήρυξη για ανάδειξη χορηγητή 
(προμήθεια)…………………………………………………………………………… 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την Δ. Σ  ……………………………………………… απόφασή 
του και  η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με την αριθμ. πρωτ. … …… … ../…-…-200..  έγκριση σύναψης 
σύμβασης, ενέκριναν την κατακύρωση στην συμβαλλόμενη           εταιρεία …………………………….  της 
προμήθειας …………………………………………… συνολικής αξίας  …………,… €  με τους όρους και 
συμφωνίες που ακολουθούν: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης  
Η εταιρεία ………………………..  υποχρεούται να προμηθεύσει στο Νοσοκομείο τα αναφερόμενα στ…  
επισυναπτόμεν… () σελίδ… είδη από …/…/200…  μέχρι  …/…/200…., με μονομερές δικαίωμα του 
Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση.  (Για ανοικτούς διαγωνισμούς). 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών που αναφέρονται στη σύμβαση από Κρατική 
Υγειονομική Αποθήκη ή από Υπηρεσία Κρατικών Προμηθειών, χωρίς αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους της 
εταιρείας ……………………... 
 Ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημιώσεως του σε περίπτωση οποιασδήποτε 
αυξομειώσεως των αναγκών του Νοσοκομείου. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Περιγραφή των ειδών – τιμές 
Τα υπό προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στ… επισυναπτόμεν…  ( ) σελίδ…  της σύμβασης. 
Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.  …%. 
Ο χαρακτηρισμός των ειδών δεν μπορεί να είναι αντίθετος προς τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη 
διακήρυξη ………… του διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητή (προμήθεια) 
……………………………………………….  και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που ο προμηθευτής 
κατέθεσε σ’ αυτόν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Παράδοση – Παραλαβή 
Οι παραγγελίες θα είναι τηλεομοιοτυπικές (FAX) ή τηλεφωνικές και θα δίνονται το αργότερο μέχρι τις δώδεκα 
το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας από το Φαρμακείο ή το Γραφείο Υλικού. 
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Ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> υποχρεούται να μεταφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες ειδών με δικές του 
δαπάνες και δικά του μεταφορικά μέσα και επιπλέον ασφαλισμένων μέχρι την παράδοσή τους στις 
υποδεικνυόμενες από το Νοσοκομείο αποθήκες. 
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται κάθε φορά από την επιτροπή που θα διορίζει η 
Διεύθυνση του Νοσοκομείου. 
Οι ώρες παραλαβής ορίζονται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 07:30 έως 13:30. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο Ποινές – Κυρώσεις 
(Ως αναλυτικά περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ),  και του Ν. 2286/95 ) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>>, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,  επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν. 
2286/95 και το Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ), δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη 
εκπτώτου από όλη τη σύμβαση κ.λ.π. 
Τ΄ ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσεων που μπορούν να 
επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 
Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>>, θα 
κρατούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απ’ τα ποσά που έχει να πάρει ο  
<<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>>  ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται 
σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο- Τρόπος πληρωμής –Κρατήσεις 
Η πληρωμή του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> θα γίνεται με επιταγή ……….………..…… Τράπεζας. 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από την θεώρηση 
του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με: 
α. Τιμολόγιο του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> 
β. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημέρωσης του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> 
Κατά την πληρωμή του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 

1. 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ 
2. 2% επί των κρατήσεων του ΜΤΠΥ και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου 
3. 3,5% επί των ειδών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 8 

του Ν.2430/10-7-96 156 τ.Α. 
4. 4% Φόρος εισοδήματος βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. 
5. 2%ο  κρατήσεις βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν. 3580/07. 

      6.  2% επί της αξίας των τιμολογίων μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. Ν. 3580/2007 άρθρου 3       (ΦΕΚ 
134/α/18-7-07) ΚΥΑ ΔΥ6α/Γ.Π.οικ.36932/17-3-09 ΦΕΚ 545 β΄/24-3-2009 

 
- Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύμβασης καθώς και ενεχυρίαση της, με την επιφύλαξη   
των κειμένων σχετικών διατάξεων του νόμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσης σύμβασης ο <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ>> κατέθεσε την υπ΄ αριθμ. 
……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………………………………………… αξίας 
………………,…. € με ημερομηνία λήξης δύο μήνες μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου (και της πιθανής 
παράτασης)  , η οποία θα του επιστραφεί μόλις εκπληρώσει τους  όρους της.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο – Αρμόδια Δικαστήρια 
Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα 
θέματα της παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα υποβαλλομένου του <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>> 
ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ), και του Ν.2286.- 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
  
 
          ΘΕΟΦΑΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
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