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                          ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔHΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ           

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ           

                ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ             

 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       Αρ. Διακήρυξης:14/2018 

Τηλ: 213 2079100                                                                

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 

Πληρ: Π. Κωνσταντακόπουλος       

Τηλ: 210 4520835  

Fax: 210 4528948 

Email: prommet@yahoo.gr                           
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ   

«Για την προμήθεια  

Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών Ειδών συνολικού προϋπολογισμού 37.023,73€ άνευ Φ.Π.Α. για 

ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

 με κριτήριο μόνο την τιμή» 

 

Κωδικοί 
CPV 

31682000-0, 

44115210-4, 

42531000-7. 
 

Προϋπολογισμός:   37.023,73€ άνευ ΦΠΑ 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ 

Είδος Διαγωνισμού     Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Αξιολόγησης Βάσει τιμής 

Κωδικοί CPV 

31682000-0, 

44115210-4, 

42531000-7. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ Πέμπτη 05 Απριλίου 2018 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών Πέμπτη 05 Απριλίου 2018 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών Τετάρτη 25Απριλίου 2018 

Ημερομηνία αποσφράγισης Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 

Τόπος  Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Οι προσφορές υποβάλλονται, στο Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου έως τις 14:00μμ, Μπόταση 51, 18537 Πειραιάς 
Προϋπολογισμός Δαπάνης 37.023,73€ άνευ ΦΠΑ (45.920,58€ με ΦΠΑ) 

Δείγματα Δεν απαιτούνται  

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών 120 ημέρες 

Εγγυήσεις Δεν απαιτούνται 

Γενικοί Όροι – Δικαίωμα Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

Τιμή – Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

Πίνακας Ειδών – Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

Έντυπο «ΤΕΥΔ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα 

άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και το αρ. 57 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α/7-5-2008). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

4. Τις διατάξεις 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. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 

81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής της 28
ης

 Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 

2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 

(CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) περί Διαθρωτικών αλλαγών στο Σύστημα Υγείας και άλλες 

διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4013 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

11. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόμου 4152/2013 σχετικά με τις διατάξεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) περί Διοικητικών απλουστεύσεων-καταργήσεων-συγχωνεύσεων 

νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις. 

13. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης 

Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-

μελών,ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 

14. Την υπ’ αρ. 4658/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2937/Β’/15-9-2016)  έγκρισης του ΠΠΥΥ 2015. 

15. Το Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 

2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

16. Το υπ’ αρ. 44227/10-10-16 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ διαβίβασης εγγράφων της ΕΠΥ αναφορικά με τη διενέργεια των 

διαγωνισμών του ΠΠΥΥ2015. 

17. Το υπ’ αρ. 24384/28-11-2016 έγγραφο του Νοσοκομείου προς 2η ΥΠΕ για την έκδοση των τελικών εξουσιοδοτήσεων. 

18. Την υπ’ αρ. Υπουργική Απόφαση ΕΜΠ.ΕΞ. 116 (ΦΕΚ Β΄ 551/22-2-2017): «Παροχή κεντρικών και επικουρικών 

δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας». 

19. Την υπ’ αρ. 636 ΦΕΚ Β΄/1-3-17 διόρθωση σφαλμάτων επί της σχετικής (4) Υπουργικής Απόφασης. 

20. Την υπ’ αρ. 12/25-5-2017 (θέμα 4) απόφαση ΔΣ σχετικά με την τροποποίηση του ηλεκτρονικά καταχωρημένου 

ΠΠΥΥ2015. 

21. Την υπ’ αρ. 2203/ΦΕΚ Β΄, 1926/2-6-17 Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο 

που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως ΕΚΑΑ για το δωδεκάμηνο που άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 

και λήγει την 31
η
 Μαΐου 2018 – Καθορισμός ΚΑΑ για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών για το 

δωδεκάμηνο που άρχεται από 1 Ιουνίου 2017 και λήγει την 31
η
 Μαΐου 2018». 

22. Η υπ’ αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΣ» (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) 

23. Το υπ’ αρ. 11976/22-6-2017 έγγραφο του Tμ. Προμηθειών προς ΕΠΥ και 2η ΥΠΕ για την πορεία έγκρισης της 

τροποποίησης του ΠΠΥΥ2015 και τις τελικές εξουσιοδοτήσεις. 

24. Την υπ’ αρ. 25/10-10-17 θέμα 18 απόφαση ΔΣ έγκρισης  συμπληρωματικής τροποποίησης των αποφάσεων ΔΣ περί  εκ 

νέου  έγκρισης και τροποποιήσεων του  ΠΠΥΥ 2015 με επιπλέον επαύξηση (6
η
 τροποποίηση). 

25. H υπ’ αρ. 4525/15-11-17 Υπουργική Απόφαση περί παράτασης της προκήρυξης των Διαγωνισμών που εκκρεμούν από τα 

ΠΠΥΦΥ 2014 και 2015 έως και την 31
η
 Δεκεμβρίου 2018.  

26. Το υπ’ αρ. 4596/24-1-2018 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 

27. Η υπ’ αρ. 7/9-3-2018 (θέμα 6) απόφαση ΕΚΑΠΥ έγκρισης της τροποποίησης ΠΠΥΦΥ 2015 του ΕΑΝΠ «Μεταξά». 
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28. Τη με αρ. πρωτ. 15226/4-8-2017 Απόφαση Διοικητή του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά για τη συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης 

Τεχνικών Προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών 

ειδών για ένα έτος ”. (ΑΔΑ: 7ΧΧ84690ΩΖ-1Ι5). 

29. Τη με αρ. 8/23-3-2018 (θέμα 17) Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά “Μεταξά” σχετικά 

με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών ειδών για ένα έτος (CPV: 31682000-0,44115210-4,42531000-7) και τον 

καθορισμό απαίτησης εγγυητικής. 

30. Τη με αρ. πρωτ. 6911/06-03-2018 Απόφαση Διοικητή του Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών ειδών για ένα έτος. (ΑΔΑ: 

ΩΑΦ84690ΩΖ-Η0Ν). 

31. Τη με αρ. 964/28-03-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΒΡΟ4690ΩΖ-ΥΙ6). 

32. Τον αρ. 18REQ002879666 Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήματος. 

33. Τον αρ. 18REQ002879789 Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) Εγκεκριμένου Αιτήματος. 

 

Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

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

τιμής, προμήθειας Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών Ειδών για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

37.023,73€ άνευ ΦΠΑ με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει χρονικά τις συμβάσεις όχι πέραν του έτους με 

συναίνεση του προμηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί 

όλες οι συμβασιοποιημένες ποσότητες. Η εν λόγω ισχύ της σύμβασης και της παράτασης θα διακοπεί με την 

ανάδειξη νέου προμηθευτή που θα προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή 

περιφερειακό επίπεδο ή και σε επίπεδο Νοσοκομείου. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα προμηθειών του Ε.Α.Ν.Π., ΜΕΤΑΞΑ ύστερα από προθεσμία 

τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 

του διαδικτύου στις διευθύνσεις  www.metaxa-hospital.gr, στον ιστότοπο της Διαύγειας καθώς και. Στην 

πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ.  

 

  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Γραμματείας  

(Πρωτόκολλο) στο 

Ισόγειο του Νοσοκομείου 

Έως και Τετάρτη 

25/04/2018 

στις 14:00 

 στο Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου 

Τμήμα Προμηθειών 1
ος

 

όροφος του 

Νοσοκομείου 

Δευτέρα 

30/04/2018 

11:00 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από 

την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή Διενέργειας συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6911/06-03-2018 απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: 

ΩΑΦ84690ΩΖ-Η0Ν). 

 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

α) στη Διαύγεια  

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr, 

γ) στον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr 
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Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

 τους όρους των παραρτημάτων Α – Δ. 

 το ν. 4412/16. 

 

Επισυνάπτονται:  

I. Το παράρτημα Α: Γενικοί Όροι – Δικαίωμα Συμμετοχής 

II. Το παράρτημα  Β:  Τιμή – Προσφορά  

III. Το παράρτημα Γ: Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές  

IV. Το παράρτημα Δ: Έντυπο «ΤΕΥΔ» 

 

Τα παραρτήματα  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες ζητηθούν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα και 

συγκεκριμένα εντός του ήμισυ της προθεσμίας από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως και την τελική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, αυτές θα πρέπει να δίνονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την υποβολή των προσφορών (σύμφωνα με τη συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 60 και 121 παρ. γ 

του ν. 4412/16). 

 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου 

κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 4520 835. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 

               

      

 

                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς εντύπως μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα,  που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στο Πρωτόκολλο του νοσοκομείου, στην Ελληνική γλώσσα,   

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων, επιτρέπεται από 

τον δικηγόρο: «γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών 

εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης 

Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει 

ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.» 

Συνεπώς στο τέλος του υποβαλλομένου σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα κειμένου θα πρέπει να τίθεται το 

παρακάτω κείμενο: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νομίμως 

επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω σε την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 

36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και 
προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης 

αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. 

Τόπος-ημερομηνία 

ο/η δικηγόρος που μεταφράζει και βεβαιώνει» 

  

1.2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:   

(α)  ένας  (υπο)φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  

(β)  ένας  (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».   

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει σε σχετική 

δήλωσή του να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα 

απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 

προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού το 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του ν. 4412/16, σύμφωνα με τον παρακάτω 

Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής.   

Οδηγίες περί του τρόπου συμπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου μπορούν να αναζητηθούν στην υπ’ αρ. 

158/2016 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3698/16-11-16. 

 

Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους 

ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 

ΦΕΚ Α΄ 74 τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι 

σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 

ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
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Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται εκ 

παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα 

προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η 

διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α. Συμπληρωμένο έντυπο «Τ.Ε.Υ.Δ»   

Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει 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. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας για την ζητούμενη υπηρεσία. 

4.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

7.   Είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - 

μέλος εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη 

χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση 

αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

Γ. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται η προσκόμισή του από την παρούσα 

διακήρυξη. 

Δ. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα 

(ELOT ή ισοδύναμα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή των ειδών όσο και του προμηθευτή εφόσον 

πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις  

Ε. Όλες οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις (κατασκευαστή τελικού προϊόντος, χώρας καταγωγής προσφερόμενου 

είδους κ.λ.π.) που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (βλ. 1.2.1.2.) 

ΣΤ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και 

συγκεκριμένα: 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

• Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε 

για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και το ισχύον καταστατικό της το οποίο θα είναι ευκρινές 

φωτοαντίγραφο όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 

δημοσιεύτηκε. 

• Εφόσον μετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα μέλη του ΔΣ, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής στην 

οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης στην οποία 

να υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το ΔΣ και τη νέα εκπροσώπηση.  

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1, 

παρ. 2β του Ν. 4250/2014, με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε. • Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 
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•  Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 

 Εφόσον μετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών βεβαίωση της 

αρμόδιας αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της 

καταχώρησης στην οποία να υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το ΔΣ και τη νέα 

εκπροσώπηση 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 

•  Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014. • Πιστοποιητικό από Αρμόδια Αρχή περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού.  

 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν 

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

 

Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του νομικού 

προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για τις ΑΕ, τους 

διαχειριστές, που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα  έγγραφα 

της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

 
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται 

ανωτέρω στις παραγράφους, 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 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. 

 

Ζ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

  

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται τα κάτωθι: 

Η Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης. 

Πιστοποιητικά ποιότητας. 

Ο προσφέρων πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριμένη ενότητα της 

τεχνικής προσφοράς τους και: 

- πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), καθώς και τους  

- αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόμενο είδος. 

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το 

οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, 

ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, 

εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν 

οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά 

του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή 

υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις 
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επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη (τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση 

δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο). 

Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 

υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έξοδα της προς τούτο 

συσταθείσας τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων 

μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της 

ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά 

καταβολής του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 

Δηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16). 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη 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 δε 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 έναντι 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.   

5. Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου ή 

επικυρωμένα αντίγραφα.   

 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.  
 

Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν καμία άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών 

  

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα, με τον τρόπο και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄:ΤΙΜΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

  

Επισημαίνεται ότι: 

 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες 

φύσης προσφορές δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 

κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
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Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα είδη ή για κάθε είδος 
χωριστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ή αλλιώς τέσσερις (4) μήνες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/16), εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.  

  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/4/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. μέσω των αρμόδιων   

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση όλων των (υπό)φακέλων: «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Μετά  αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων    

οργάνων  της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.   

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

κριτήριο μόνο την τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.  

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο 

διαγωνισμό.  

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.  

6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης.  

7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

8. Προσφορά που υπερβαίνει την εκάστοτε αναρτηθείσα τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών μια ημέρα πριν τη 

διενέργεια/αποσφράγιση του Διαγωνισμού. 
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9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 

αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.  

10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης ολόκληρης ή μεγαλύτερης ή μικρότερης της προκηρυχθείσας 

ποσότητας. 

Στην περίπτωση κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας μέχρι ποσοστού: 

 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001,00 € και άνω συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Στην περίπτωση κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας, μέχρι ποσοστού 50%, μετά από έγγραφη αποδοχή του 

προμηθευτή. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, κάτω του ως άνω καθοριζόμενου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ματαιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισμό, με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης χωρίς καμία απαίτηση ή δικαίωμα 

οιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων.  

Επίσης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 

του ν. 4412/16 και στις περιπτώσεις: 

 Διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιμοποιηθεί. 

 Όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

 Όταν υποβληθεί 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. 

 Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων του ν. 4412/16, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από 

αυτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/16, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει εντύπως την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την υπηρεσία σε φάκελο με 

σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 

Πιο συγκεκριμένα και βάσει του άρθρου 80 του ν. 4412/16: 

α) την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73.  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β ' του άρθρου 73 του ν. 4272/16 (καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην 

περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 

73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81. 

γ) για την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του ν.4412/2016 απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που 

εκδίδεται από τη Διεύθυνση προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων για τους 

Έλληνες ή αντίστοιχου πιστοποιητικού που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

για τους αλλοδαπούς, από το οποίο να προκύπτουν οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου που που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής 

λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 

73 Ν. 4412/2016, δύναται να χρησιμοποιείται η προβλεπόμενο από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νόμου, 

ένορκη βεβαίωση. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 

73. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81. 

 δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/16 (εγγραφή σε επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ε) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

του ν. 4412/16. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).   

  

Η   αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

  

   

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Δεν απαιτούνται 
  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 του Ν4412/2016) 

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε 

περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης 

κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΙΜΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1. Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα είδους, όπως καθορίζεται στη 

διακήρυξη. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.. 

2. Οι τιμές θα αναφέρονται τόσο για κάθε είδος χωριστά όσο και για το σύνολο των ποσοτήτων, στην ελάχιστη 

μονάδα μέτρησης, όπως ορίζεται στον Πίνακα ζητουμένων Ειδών και στη στήλη μονάδα μέτρησης, με σαφή 

αναφορά της συσκευασίας του είδους. 

3. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις 

αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4052/2012 άρθρο 14). 

4. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο έως και τέσσερα δεκαδικά ψηφία, λόγω του 

υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος καταχώρησης τιμολογίων.    

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

7. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 

8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 88 παράγραφο 1 του ν. 4412/16. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

10. 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. 

 

Προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι 
εταιρείες στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου είδους, 
τον κωδικό και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που 

το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην 

οικονομική προσφορά. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Δεν απαιτούνται 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωση 

κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον προμηθευτή, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει στην 

περίπτωση που υπάρχουν αποθέματα, με συναίνεση του προμηθευτή. Tο χρονικό διάστημα της παράτασης είναι 

ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης και όχι πέραν του έτους. 

 
Τροποποίηση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις  
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α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/16,  

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου. 

   

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: 

34. 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. 

35. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά ή ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 

36. Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

37. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί 

ενιαίος   διαγωνισμός και υπογραφούν συμβάσεις σε επίπεδο φορέα, κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 20 ημερών (όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 

74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. 

Β1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή 

γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

Β2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Β3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων 

στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 

4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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Β4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Β5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου (Δελτίο Παραγγελίας) και  

συγκεκριμένα του διαχειριστή του είδους και με σαφή αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της 

Οικονομικής Δέσμευσης έκαστης παραγγελίας, εντός 5 (πέντε) ημερών, εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα 

αναφέρονται στην προσφορά του προμηθευτή) προβλέπεται κάτι διαφορετικό και αυτό συμπεριληφθεί στη 

σύμβαση που θα συναφθεί, στις Αποθήκες του Νοσοκομείου.  

 

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. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  

Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και όχι πέραν τις 14:00.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. 

Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση 

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή) 

γ. Με πρακτική δοκιμασία (σχετικά με τη χρέωση της εν λόγω διαδικασία βλ. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια είδος. 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή 

τους από τον φορέα. 

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής και των υπαλλήλων της Αποθήκης 

του Νοσοκομείου οι εκάστοτε συσκευασίες να αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, 

ώστε να είναι δυνατόν να ταυτοποιούνται άμεσα τα στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α) Πληροφορίες Ιχνηλασιμότητας:                                       
 

- ημερομηνία λήξης                                                           

- ημερομηνία παραγωγής ή συσκευασίας 

- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας 

- αριθμοί παρτίδας (Lots) 

- βάρος 

- CE* 

- πληροφορίες για συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής 

...κτλ. 

 (β) Πληροφορίες Διακίνησης:  
 

- επωνυμία κατασκευαστή 

- επωνυμία αποστολέα 

- ημερομηνία αποστολής  

- ποσότητες 

- περιγραφή περιεχομένου 

- Κωδικός εμπορίου ή/και ΕΚΑΠΤΥ* 

- αριθμός τιμολογίου  

....κτλ. 
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Πηγή: 

http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.ht

ml 

Συμπλήρωση από το Νοσοκομείο 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε 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 206, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη 

και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 

που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 

όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας 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 φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων και δύναται να επιβάλλει σχετικές κυρώσεις, ακόμα και στις 

περιπτώσεις που δεν έχει απαιτηθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία 

τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα 

δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

8.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 

Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται 

αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  
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8.2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά 

τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση 

ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

8.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

8.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

8.4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής της ισχύουσας νομοθεσίας για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

8.4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο 

προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 

προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής.  

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

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

στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,   καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς 

να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 

γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

8.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 

σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι την 

επιστροφή του θεωρημένου και β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν 

προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη 

υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). 

8.7. προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Ι. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 

ΙΙ. Υπέρ Δημοσίου 0,02%, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

ΙΙΙ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% 

IV.Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%  

V. Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ 

VI.ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ 

VII.Φόρος Προμηθευτών: 
 

 ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        8% 

 ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 

 

8.8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 

2198/1994 φόρος εισοδήματος.  

8.9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 
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8.10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

8.11. Στα εκδιδόμενα πλέον τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωμή  του προμηθευτή για προμήθειες εσωτερικού, είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208-214. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

8.12. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

8.13 Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που 

προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. 

8.14. Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το 

όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  9 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 

υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 

Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς 

περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα 

που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.  

H Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων 

έπ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 

ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που 

είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 

Το νοσοκομείο αναλαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του 

προμηθευτή.  
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί 

στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 

μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 

περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει 

την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον.  

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου 

κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210-4520835. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 
Πίνακας Ζητουμένων Ειδών και Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κανονισμοί: 
Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων 

οργανισμών: 

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή 

-Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης 

και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή 

- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή 

- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. 

Τεχνικές απαιτήσεις υλικών: 

-Να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής 

-Να είναι καλής ποιότητας, δηλαδή χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε 

ό, τι αφορά στην προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και 

τέλος την εμφάνισή τους. 

-Να συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ( prospectus ), τεχνικά φυλλάδια - 

πιστοποιητικά ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σφραγισμένες από 

τον προσφέροντα.  

-Να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς 

και να φέρουν υποχρεωτικά την σήμανση καταλληλότητας CE . 

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές 

και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης 

εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το 

πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε 

ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα 

πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. 

 

 Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς 

κανονισμούς VDE  και  DIN.  Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. 

Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους 

χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.  

 Τα καλώδια τύπου ΝΥΜ, AO5VV-R, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 

:300/500V. 

 Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ, Η05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V. 
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 Καλώδιο UTP 4 ζευγών, διαμέτρου 24 AWG, Cat 6  (Enhanced)  

 

Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων 

προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο 

και πιστοποιημένο κατασκευαστή. 

 

 Λαμπτήρες συμπαγείς από 18-24W. Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας SL. Tάσης λειτουργίας 

220V-240V  Μέσος χρόνος ζωής >9.000 ώρες με κατανάλωση ~75% λιγότερο από τους απλούς λαμπτήρες 

πυράκτωσης. Θερμοκρασία χρώματος ≥4000Κ και κάλυκας Ε14 και Ε27. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1150 

Lumen. και κανονικό βίδωμα 

 Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας TLD, 18w, 36W, 58W, 240V. Κατάλληλοι για τροφοδότηση δικτύου 

240V±5%. Η φωτιστική τους απόδοση θα είναι ανάλογη και  με διάρκεια ζωής 7.000h τουλάχιστον. 

 

 

Σημειώνεται ότι για όσα είδη δεν παρατίθενται ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές, οι περιγραφές τους ισχύουν 

και ως τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ                     

A/A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΝΕΑ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙ
ΟΥ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 

Π.Τ. Ή 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝ
Α 

ΑΓΟΡΑ
Σ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Λάμπες φθορίου 

0,45μ PHILIPS-

OSRAM-GENERAL 

ELECTRIC 

ΔΑΛΜΠ-

4 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,000 ΔΥ ΔΥ 75,000 

24,00

% 18,000 93,000 

2 

Λάμπες φθορίου 

0,60μ Daylight 86 

ΔΑΛΜΠ-

3 1500 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,140 ΔΥ ΔΥ 1.710,000 

24,00

% 410,400 2.120,400 

3 

Λάμπες φθορίου 1 

μέτρο 

ΔΑΛΜΠ-

1 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,230 ΔΥ ΔΥ 80,750 

24,00

% 19,380 100,130 

4 

Λάμπες φθορίου 1,20 

μέτρα 

ΔΑΛΜΠ-

2 250 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,180 ΔΥ ΔΥ 295,000 

24,00

% 70,800 365,800 

5 

Λάμπες φθορίου 

κυκλικές 40 watt 

ΔΑΛΜΠ-

5 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,740 ΔΥ ΔΥ 37,400 

24,00

% 8,976 46,376 

6 

Λάμπες φθορίου 

κυκλικές 32 watt 

ΔΑΛΜΠ-

6 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,500 ΔΥ ΔΥ 70,000 

24,00

% 16,800 86,800 

7 

Λάμπες 

Ηλεκτρονικές Ε27 

11watt 

ΔΑΛΜΠ-

17 125 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,880 ΔΥ ΔΥ 235,000 

24,00

% 56,400 291,400 

8 

Λάμπες 

Ηλεκτρονικές Ε14 

3watt (τύπου TCL) 

ΔΑΛΜΠ-

31 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,750 ΔΥ ΔΥ 175,000 

24,00

% 42,000 217,000 

9 

Λάμπες 

Ηλεκτρονικές Ε27 

9watt (τύπου 

ΔΑΛΜΠ-

30 125 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,390 ΔΥ ΔΥ 298,750 

24,00

% 71,700 370,450 
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GEYER) Warmwhite 

10 Λάμπες PL 26 Watt 

ΔΑΛΜΠ-

29 70 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,750 ΔΥ ΔΥ 122,500 

24,00

% 29,400 151,900 

11 

Λάμπες LED 5w για 

σπότ Φ 51 MR 16 

12V 

ΔΑΛΜΠ-

35 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,000 ΔΥ ΔΥ 100,000 

24,00

% 24,000 124,000 

12 

Λάμπες LED 5w για 

σπότ Φ 51 GU 10 

220V 

ΔΑΛΜΠ-

36 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,000 ΔΥ ΔΥ 120,000 

24,00

% 28,800 148,800 

13 

Λάμπες 400W Master 

HPI - T Plus 

ΔΑΛΜΠ-

37 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 17,000 ΔΥ ΔΥ 34,000 

24,00

% 8,160 42,160 

14 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ10A 

ΔΑΑΣΦ-

10 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,140 ΔΥ ΔΥ 25,680 

24,00

% 6,163 31,843 

15 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ16A 

ΔΑΑΣΦ-

3 12 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,140 ΔΥ ΔΥ 25,680 

24,00

% 6,163 31,843 

16 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ16A (Κ) 

ΔΑΑΣΦ-

42 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,580 ΔΥ ΔΥ 45,800 

24,00

% 10,992 56,792 

17 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ20A 

ΔΑΑΣΦ-

39 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,140 ΔΥ ΔΥ 21,400 

24,00

% 5,136 26,536 

18 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ20A (Κ) 

ΔΑΑΣΦ-

43 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,830 ΔΥ ΔΥ 24,150 

24,00

% 5,796 29,946 

19 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ25A 

ΔΑΑΣΦ-

40 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,140 ΔΥ ΔΥ 10,700 

24,00

% 2,568 13,268 

20 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ25A (Κ) 

ΔΑΑΣΦ-

41 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,830 ΔΥ ΔΥ 24,150 

24,00

% 5,796 29,946 

21 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager  

1Χ32A 

ΔΑΑΣΦ-

10Α 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,140 ΔΥ ΔΥ 10,700 

24,00

% 2,568 13,268 

22 Ασφάλειες αυτόματες ΔΑΑΣΦ- 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,140 ΔΥ ΔΥ 10,700 24,00 2,568 13,268 
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ράγας τύπου Hager  

1Χ40A 

44 % 

23 

Λαμπάκια ενδεικτικά 

πίνακα ράγας τύπου 

Hager 

ΔΑΛΜΠ-

18 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,900 ΔΥ ΔΥ 9,000 

24,00

% 2,160 11,160 

24 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager 

τριπολικές 3Χ10Α 

ΔΑΑΣΦ-

11 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,480 ΔΥ ΔΥ 16,960 

24,00

% 4,070 21,030 

25 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager 

τριπολικές 3Χ16Α 

ΔΑΑΣΦ-

12 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,480 51.2.110 14,73 16,960 

24,00

% 4,070 21,030 

26 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager 

τριπολικές 3Χ20Α 

ΔΑΑΣΦ-

13 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,480 ΔΥ ΔΥ 16,960 

24,00

% 4,070 21,030 

27 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager 

τριπολικές 3Χ25Α 

ΔΑΑΣΦ-

14 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,480 51.2.28 14,73 16,960 

24,00

% 4,070 21,030 

28 

Ασφάλειες αυτόματες 

ράγας τύπου Hager 

τριπολικές 3Χ32Α 

ΔΑΑΣΦ-

15 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,480 51.2.155 14,73 16,960 

24,00

% 4,070 21,030 

29 

Διακόπτες πίνακα 

ράγας τύπου Hager 

1x40A 

ΔΜΔΙΑ-

11 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,440 ΔΥ ΔΥ 12,200 

24,00

% 2,928 15,128 

30 

Διακόπτες πίνακα 

ράγας τύπου Hager 

3x40A 

ΔΜΔΙΑ-

13 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 7,610 ΔΥ ΔΥ 15,220 

24,00

% 3,653 18,873 

31 

Διακόπτες πίνακα 

ράγας τύπου Hager 

3x63A 

ΔΜΔΙΑ-

14 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,340 ΔΥ ΔΥ 20,680 

24,00

% 4,963 25,643 

32 

Διακόπτες πίνακα 

ράγας τύπου Hager 

3x100A 

ΔΜΔΙΑ-

16 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 14,100 ΔΥ ΔΥ 14,100 

24,00

% 3,384 17,484 

33 

Καλώδιο    3Χ1,5 

mm 

ΔΑΚΑΛ-

1 400 ΜΕΤΡΑ 0,420 ΔΥ ΔΥ 168,000 

24,00

% 40,320 208,320 

34 

Καλώδιο    5Χ1,5 

mm 

ΔΑΚΑΛ-

10 100 ΜΕΤΡΑ 0,650 ΔΥ ΔΥ 65,000 

24,00

% 15,600 80,600 
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35 

Καλώδιο    3Χ2,5 

mm 

ΔΑΚΑΛ-

3 150 ΜΕΤΡΑ 0,650 ΔΥ ΔΥ 97,500 

24,00

% 23,400 120,900 

36 

Καλώδιο    5Χ2,5 

mm 

ΔΑΚΑΛ-

11 50 ΜΕΤΡΑ 1,050 ΔΥ ΔΥ 52,500 

24,00

% 12,600 65,100 

37 Καλώδιο    3Χ6 mm 

ΔΑΚΑΛ-

12 50 ΜΕΤΡΑ 1,380 ΔΥ ΔΥ 69,000 

24,00

% 16,560 85,560 

38 

Καλώδιο    2Χ0,75 

mm πλακέ 

ΔΑΚΑΛ-

9 100 ΜΕΤΡΑ 0,140 ΔΥ ΔΥ 14,000 

24,00

% 3,360 17,360 

39 

Καλώδιο    3Χ0,75 

mm στρογγυλό 

ΔΑΚΑΛ-

8 200 ΜΕΤΡΑ 0,240 ΔΥ ΔΥ 48,000 

24,00

% 11,520 59,520 

40 

Καλώδιο    3Χ1,5 

mm στρογγυλό 

ΔΑΚΑΛ-

4 200 ΜΕΤΡΑ 0,440 ΔΥ ΔΥ 88,000 

24,00

% 21,120 109,120 

41 

Καλώδιο    5Χ1,5 

mm στρογγυλό 

ΔΑΚΑΛ-

5 100 ΜΕΤΡΑ 0,710 ΔΥ ΔΥ 71,000 

24,00

% 17,040 88,040 

42 

Καλώδιο    3Χ2,5 

mm στρογγυλό 

ΔΑΚΑΛ-

6 50 ΜΕΤΡΑ 0,710 ΔΥ ΔΥ 35,500 

24,00

% 8,520 44,020 

43 

Καλώδιο    1,5 mm 

μαύρο 

ΔΑΚΑΛ-

14 100 ΜΕΤΡΑ 0,120 ΔΥ ΔΥ 12,000 

24,00

% 2,880 14,880 

44 

Καλώδιο    1,5 mm 

μπλέ 

ΔΑΚΑΛ-

15 100 ΜΕΤΡΑ 0,120 ΔΥ ΔΥ 12,000 

24,00

% 2,880 14,880 

45 

Καλώδιο    1,5 mm 

κίτρινο 

ΔΑΚΑΛ-

16 100 ΜΕΤΡΑ 0,120 ΔΥ ΔΥ 12,000 

24,00

% 2,880 14,880 

46 

Καλώδιο    1,5 mm 

καφέ 

ΔΑΚΑΛ-

21 50 ΜΕΤΡΑ 0,120 ΔΥ ΔΥ 6,000 

24,00

% 1,440 7,440 

47 

Καλώδιο    1,5 mm 

κόκκινο 

ΔΑΚΑΛ-

17 50 ΜΕΤΡΑ 0,120 ΔΥ ΔΥ 6,000 

24,00

% 1,440 7,440 

48 

Καλώδιο    2,5 mm 

μαύρο 

ΔΑΚΑΛ-

18 50 ΜΕΤΡΑ 0,200 ΔΥ ΔΥ 10,000 

24,00

% 2,400 12,400 

49 

Καλώδιο    2,5 mm 

κόκκινο 

ΔΑΚΑΛ-

27 50 ΜΕΤΡΑ 0,200 ΔΥ ΔΥ 10,000 

24,00

% 2,400 12,400 

50 

Καλώδιο    2,5 mm 

μπλέ 

ΔΑΚΑΛ-

19 50 ΜΕΤΡΑ 0,200 ΔΥ ΔΥ 10,000 

24,00

% 2,400 12,400 

51 

Καλώδιο    2,5 

mmκίτρινο 

ΔΑΚΑΛ-

20 50 ΜΕΤΡΑ 0,200 ΔΥ ΔΥ 10,000 

24,00

% 2,400 12,400 

52 ΚΑΠΣ       1,5  mm 

ΔΑΔΦΡ-

33 1 ΠΑΚΕΤΑ 1,970 ΔΥ ΔΥ 1,970 

24,00

% 0,473 2,443 
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53 ΚΑΠΣ       2,5 mm 

ΔΑΔΦΡ-

31 1 ΠΑΚΕΤΑ 2,600 ΔΥ ΔΥ 2,600 

24,00

% 0,624 3,224 

54 ΚΑΠΣ       6   mm 

ΔΑΔΦΡ-

32 1 ΠΑΚΕΤΑ 3,070 ΔΥ ΔΥ 3,070 

24,00

% 0,737 3,807 

55 

Πολύπριζα εξωτερικά 

2 θέσεων χωρίς 

καλώδιο λοξές πρίζες ΔΑΠΡΙ-4 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,010 ΔΥ ΔΥ 10,100 

24,00

% 2,424 12,524 

56 

Πολύπριζα εξωτερικά 

3 θέσεων χωρίς 

καλώδιο λοξές πρίζες 

ΔΑΠΡΙ-

Α5 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,340 ΔΥ ΔΥ 26,800 

24,00

% 6,432 33,232 

57 

Πολύπριζα εξωτερικά 

4 θέσεων χωρίς 

καλώδιο λοξές πρίζες 

ΔΑΠΡΙ-

Α6 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,720 ΔΥ ΔΥ 34,400 

24,00

% 8,256 42,656 

58 

Πολύπριζα εξωτερικά 

5 θέσεων χωρίς 

καλώδιο λοξές πρίζες 

ΔΑΠΡΙ-

Α7 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,000 ΔΥ ΔΥ 30,000 

24,00

% 7,200 37,200 

59 

Ντουϊ βιδωτά 

Ε27(κρεμαστά) 

ΔΑΝΤΙ-

Α8 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,470 ΔΥ ΔΥ 2,350 

24,00

% 0,564 2,914 

60 Ντουϊ μινιόν Ε14 ΔΑΝΤΙ-4 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,220 ΔΥ ΔΥ 2,200 

24,00

% 0,528 2,728 

61 

Ντουϊ βιδωτό Ε27 με 

λαμάκι (πορσελ.) ΔΑΝΤΙ-3 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,550 ΔΥ ΔΥ 2,750 

24,00

% 0,660 3,410 

62 

Ντουϊ φθορίου 

κουμποτά ΔΑΝΤΙ-5 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,210 ΔΥ ΔΥ 6,300 

24,00

% 1,512 7,812 

63 

Βάση MR 16 με 

καλώδιο 

ΔΑΝΤΙ-

13 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,300 ΔΥ ΔΥ 3,000 

24,00

% 0,720 3,720 

64 

Βάση GU 10 με 

καλώδιο 

ΔΑΝΤΙ-

14 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,390 ΔΥ ΔΥ 3,900 

24,00

% 0,936 4,836 

65 

Στάρτερ   4-80  watt  

PHILIPS-OSRAM ΔΑΣΤΡ-1 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,240 ΔΥ ΔΥ 24,000 

24,00

% 5,760 29,760 

66 

Στάρτερ   4-22  watt  

PHILIPS-OSRAM ΔΑΣΤΡ-2 800 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,240 ΔΥ ΔΥ 192,000 

24,00

% 46,080 238,080 

67 Βάση στάρτερ απλές ΔΑΣΤΡ-3 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,170 ΔΥ ΔΥ 2,550 

24,00

% 0,612 3,162 

68 

Βάση στάρτερ 

κουμποτές ΔΑΣΤΡ-4 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,160 ΔΥ ΔΥ 3,200 

24,00

% 0,768 3,968 
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69 

Μετασχηματιστές L-

20 watt 

ΔΑΜΕΤ-

1 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,620 ΔΥ ΔΥ 13,100 

24,00

% 3,144 16,244 

70 

Μετασχηματιστές L-

40 watt 

ΔΑΜΕΤ-

2 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,900 51.2.12 1,9 114,000 

24,00

% 27,360 141,360 

71 

Εκκινητές για 

PL(σύστημα 

έναυσης) 2Χ26 

ΔΑΜΕΤ-

4 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,300 ΔΥ ΔΥ 41,200 

24,00

% 9,888 51,088 

72 

Κλέμενς πλαστικές   

2,5 mm       Τύπου 

Legrand Ακαυστες 

ΔΑΚΛΕ-

6 40 ΣΕΙΡΕΣ 0,600 ΔΥ ΔΥ 24,000 

24,00

% 5,760 29,760 

73 

Κλέμενς πλαστικές   

4 mm          Τύπου 

Legrand Ακαυστες 

ΔΑΚΛΕ-

2 25 ΣΕΙΡΕΣ 0,690 ΔΥ ΔΥ 17,250 

24,00

% 4,140 21,390 

74 

Κλέμενς πλαστικές   

6 mm          Τύπου 

Legrand Ακαυστες 

ΔΑΚΛΕ-

8 5 ΣΕΙΡΕΣ 0,690 ΔΥ ΔΥ 3,450 

24,00

% 0,828 4,278 

75 

Κλέμενς πλαστικές  

10 mm         Τύπου 

Legrand Ακαυστες 

ΔΑΚΛΕ-

9 5 ΣΕΙΡΕΣ 1,000 ΔΥ ΔΥ 5,000 

24,00

% 1,200 6,200 

76 

Κλέμενς πλαστικές  

16 mm         Τύπου 

Legrand Ακαυστες 

ΔΑΚΛΕ-

10 5 ΣΕΙΡΕΣ 1,620 ΔΥ ΔΥ 8,100 

24,00

% 1,944 10,044 

77 

Κουτιά ανθυγρού 

εξωτερικά      63Χ35 

mm 

ΔΑΔΦΡ-

47 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,000 ΔΥ ΔΥ 15,000 

24,00

% 3,600 18,600 

78 

Κουτιά ανθυγρού 

εξωτερικά     75Χ 

75mm 

ΔΑΔΦΡ-

17 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,150 ΔΥ ΔΥ 5,750 

24,00

% 1,380 7,130 

79 

Κουτιά ανθυγρού 

εξωτερικά     

100Χ100 mm 

ΔΑΚΟΙ-

39 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,000 ΔΥ ΔΥ 10,000 

24,00

% 2,400 12,400 

80 

Κουτιά ανθυγρού 

στρογγυλά    σταυρός 

ΔΑΔΦΡ-

18 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,900 ΔΥ ΔΥ 9,000 

24,00

% 2,160 11,160 

81 

Κουτιά ανθυγρού 

στρογγυλά    Ταφ 

ΔΑΔΦΡ-

19 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,900 ΔΥ ΔΥ 9,000 

24,00

% 2,160 11,160 

82 Κουτιά διακόπτη ΔΑΔΦΡ- 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,120 ΔΥ ΔΥ 0,600 24,00 0,144 0,744 
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χωνευτά 40 % 

83 

Καπάκια για κουτιά 

διακλαδώσων 

στρογγυλά 

ΔΑΔΦΡ-

54 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,900 ΔΥ ΔΥ 18,000 

24,00

% 4,320 22,320 

84 

Καπάκια για κουτιά 

διακλαδώσων 

τεράγωνα 75Χ75 mm 

ΔΑΔΦΡ-

56 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,160 ΔΥ ΔΥ 1,600 

24,00

% 0,384 1,984 

85 

Σπιράλ 

τηλεφώνου(Αμερικάν

ικου τύπου) 

ΔΑΚΑΛ-

33 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,060 ΔΥ ΔΥ 21,200 

24,00

% 5,088 26,288 

86 Καλώδιο UΤΡ Cat 5e 

ΔΑΚΑΛ-

36 305 ΜΕΤΡΑ 0,220 ΔΥ ΔΥ 67,100 

24,00

% 16,104 83,204 

87 

ΡΟΚΑ  5/20 

(στρογγ.) 

ΔΑΡΟΚ-

1 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 1,600 ΔΥ ΔΥ 1,600 

24,00

% 0,384 1,984 

88 ΡΟΚΑ  9/35 

ΔΑΡΟΚ-

8 

1 ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,300 ΔΥ ΔΥ 2,300 

24,00

% 0,552 2,852 

89 ΡΟΚΑ 10/35 

ΔΑΡΟΚ-

3 

1 ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,300 ΔΥ ΔΥ 2,300 

24,00

% 0,552 2,852 

90 

Πρίζες ΣΟΥΚΟ 

χωνευτές χωρίς 

καπάκι τύπου 

LEGRAND ΔΑΠΡΙ-3 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,740 ΔΥ ΔΥ 87,000 

24,00

% 20,880 107,880 

91 

Πρίζες ΣΟΥΚΟ 

εξωτερικές με καπάκι 

στεγανές ασφαλείας 

τύπου GEYER 

ΔΑΠΡΙ-

4Α 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,950 ΔΥ ΔΥ 59,000 

24,00

% 14,160 73,160 

92 

Πρίζες τηλεφώνου 

χωνευτές 

Αμερικανικου τύπου ΔΑΠΡΙ-5 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,000 ΔΥ ΔΥ 10,000 

24,00

% 2,400 12,400 

93 

Πρίζες τηλεφώνου 

εξωτερικές μιας 

γραμμής ΔΑΠΡΙ-6 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,500 ΔΥ ΔΥ 30,000 

24,00

% 7,200 37,200 

94 

Πρίζες τηλεφώνου 

εξωτερικές δύο 

γραμμών ΔΑΠΡΙ-7 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,500 ΔΥ ΔΥ 50,000 

24,00

% 12,000 62,000 

95 Πρίζες ΣΟΥΚΟ ΔΑΠΡΙ- 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,980 ΔΥ ΔΥ 29,800 24,00 7,152 36,952 
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καναλιού DLP 10 % 

96 

Πρίζες τηλεφωνικές 

RJ11 καναλιού DLP 

ΔΑΠΡΙ-

11 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,210 ΔΥ ΔΥ 62,100 

24,00

% 14,904 77,004 

97 

Πρίζες Data RJ45 

καναλιού DLP 

ΔΑΠΡΙ-

14 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,680 ΔΥ ΔΥ 18,400 

24,00

% 4,416 22,816 

98 

Πρίζες Data Δικτύου 

RE45 Εξωτερικη 

Μονη Cat5e 

ΔΑΠΡΙ-

19 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,000 ΔΥ ΔΥ 40,000 

24,00

% 9,600 49,600 

99 

Πρίζες Data Δικτύου 

RE45 Εξωτερικη 

Διπλη Cat5e 

ΔΑΠΡΙ-

20 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 9,850 ΔΥ ΔΥ 49,250 

24,00

% 11,820 61,070 

100 

Απλοί διακόπτες 

χωνευτοί ΔΜΔΙΑ-2 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,560 ΔΥ ΔΥ 23,400 

24,00

% 5,616 29,016 

101 

Διακόπτες κομιτατέρ 

χωνευτοί ΔΜΔΙΑ-3 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,200 ΔΥ ΔΥ 33,000 

24,00

% 7,920 40,920 

102 

Διακόπτες ΑΛΕ 

ΡΕΤΟΥΡ χωνευτοί ΔΜΔΙΑ-4 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,750 ΔΥ ΔΥ 17,500 

24,00

% 4,200 21,700 

103 

Διακόπτες μεσαίοι 

ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ 

χωνευτοί ΔΜΔΙΑ-5 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,450 ΔΥ ΔΥ 17,250 

24,00

% 4,140 21,390 

104 

Διακόπτες απλοί 

εξωτερικοί στεγανοί 

τύπου GEYER ΔΜΔΙΑ-6 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,010 ΔΥ ΔΥ 30,100 

24,00

% 7,224 37,324 

105 

Διακόπτες κομιτατέρ 

εξωτερικοί στεγανοί 

τύπου GEYER ΔΜΔΙΑ-7 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,000 ΔΥ ΔΥ 100,000 

24,00

% 24,000 124,000 

106 

Διακόπτες ΑΛΕ 

ΡΕΤΟΥΡ εξωτερικοί 

στεγανοί τύπου 

GEYER ΔΜΔΙΑ-8 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,200 ΔΥ ΔΥ 16,000 

24,00

% 3,840 19,840 

107 

Διακόπτες ενδιάμεσοι 

ΠΟΡΤΑΤΙΦ 

ΔΜΔΙΑ-

10 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,780 ΔΥ ΔΥ 7,800 

24,00

% 1,872 9,672 

108 

Διακόπτες ΟΝ-OFF 

Μεταλλικοί ΔΜΔΙΑ-1 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,780 ΔΥ ΔΥ 7,800 

24,00

% 1,872 9,672 

109 

Διακόπτης τραβηχτός 

κορδονιού 

ΔΜΔΙΑ-

19 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,550 ΔΥ ΔΥ 5,500 

24,00

% 1,320 6,820 
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110 

Διακόπτης απλός 

καναλιού DLP τύπου 

LEGRAND 

ΔΜΔΙΑ-

18 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,450 ΔΥ ΔΥ 34,500 

24,00

% 8,280 42,780 

111 

Αρσενικά ΦΙΣ 

διπολικά 

ΔΑΚΟΙ-

17 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,600 ΔΥ ΔΥ 15,000 

24,00

% 3,600 18,600 

112 

Θηλυκά ΦΙΣ 

διπολικά 

ΔΑΚΟΙ-

18 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,600 ΔΥ ΔΥ 15,000 

24,00

% 3,600 18,600 

113 Αρσενικά ΦΙΣ σούκο 

ΔΑΚΟΙ-

11 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,890 ΔΥ ΔΥ 71,200 

24,00

% 17,088 88,288 

114 Θηλυκά ΦΙΣ σούκο 

ΔΑΔΦΑ-

56 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,200 ΔΥ ΔΥ 48,000 

24,00

% 11,520 59,520 

115 

Αρσενικά ΦΙΣ σούκο 

λαστιχένια 

ΔΑΚΟΙ-

12 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,000 ΔΥ ΔΥ 20,000 

24,00

% 4,800 24,800 

116 

Θηλυκά ΦΙΣ σούκο 

λαστιχένια 

ΔΑΚΟΙ-

13 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,980 ΔΥ ΔΥ 14,900 

24,00

% 3,576 18,476 

117 Σταυροί σούκο 

ΔΑΚΟΙ-

14 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,000 ΔΥ ΔΥ 40,000 

24,00

% 9,600 49,600 

118 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  

λευκές ΔΑΤΝΣ-1 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 12,000 

24,00

% 2,880 14,880 

119 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  

μαύρες ΔΑΤΝΣ-2 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 12,000 

24,00

% 2,880 14,880 

120 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  μπλέ ΔΑΤΝΣ-5 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 4,800 

24,00

% 1,152 5,952 

121 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  

κίτρινες ΔΑΤΝΣ-3 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 4,800 

24,00

% 1,152 5,952 

122 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  γκρί ΔΑΤΝΣ-4 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 4,800 

24,00

% 1,152 5,952 

123 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  καφέ ΔΑΤΝΣ-6 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 4,800 

24,00

% 1,152 5,952 

124 

Μονωτικές  ταινίες  

(t. WONDER)  

κόκκινες ΔΑΤΝΣ-7 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,480 ΔΥ ΔΥ 4,800 

24,00

% 1,152 5,952 

125 ΟΥΠΑ     6 mm ΔΑΚΟΙ-2 2 ΣΥΣΚ. 100 0,950 51,1,138 0,0047 1,900 24,00 0,456 2,356 
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ΤΕΜ. % 

126 ΟΥΠΑ     8 mm ΔΑΚΟΙ-4 2 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 1,500 51,1,132 0,01 3,000 

24,00

% 0,720 3,720 

127 

Σπιράλ βαρέου τύπου 

(τύπου Κουβίδη) 

PVC 

ΔΑΔΦΡ-

55 15 ΜΕΤΡΑ 0,570 ΔΥ ΔΥ 8,550 

24,00

% 2,052 10,602 

128 

Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ 

Φ12mm με νεύρο 

ΔΜΣΩΛ-

14 10 ΜΕΤΡΑ 0,460 ΔΥ ΔΥ 4,600 

24,00

% 1,104 5,704 

129 

Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ 

Φ14mm με νεύρο 

ΔΜΣΩΛ-

18 10 ΜΕΤΡΑ 0,510 ΔΥ ΔΥ 5,100 

24,00

% 1,224 6,324 

130 

Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ 

Φ16mm με νεύρο 

ΔΜΣΩΛ-

7 30 ΜΕΤΡΑ 0,550 ΔΥ ΔΥ 16,500 

24,00

% 3,960 20,460 

131 

Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ 

Φ20mm με νεύρο 

ΔΜΣΩΛ-

8 10 ΜΕΤΡΑ 0,720 ΔΥ ΔΥ 7,200 

24,00

% 1,728 8,928 

132 

Κανάλι αυτοκόλλητο  

LEGRAND  KΩΔ. 

30099(Φαρδύ) 

ΔΑΔΦΡ-

41 50 ΜΕΤΡΑ 1,070 ΔΥ ΔΥ 53,500 

24,00

% 12,840 66,340 

133 

Κανάλι αυτοκόλλητο  

LEGRAND KΩΔ. 

30098(Μικρό) 

ΔΑΔΦΡ-

42 40 ΜΕΤΡΑ 0,960 ΔΥ ΔΥ 38,400 

24,00

% 9,216 47,616 

134 

Κανάλι τύπου 

LEGRAND 25x25 

ΔΑΔΦΡ-

45 20 ΜΕΤΡΑ 0,840 ΔΥ ΔΥ 16,800 

24,00

% 4,032 20,832 

135 

Κανάλι τύπου 

LEGRAND 40X40 

ΔΑΔΦΡ-

46 20 ΜΕΤΡΑ 1,530 ΔΥ ΔΥ 30,600 

24,00

% 7,344 37,944 

136 

Κανάλι τύπου 

LEGRAND 40x60 

ΔΑΔΦΡ-

22 20 ΜΕΤΡΑ 2,110 ΔΥ ΔΥ 42,200 

24,00

% 10,128 52,328 

137 

Κανάλι τύπου 

LEGRAND 60x60 

ΔΑΔΦΡ-

23 20 ΜΕΤΡΑ 2,800 ΔΥ ΔΥ 56,000 

24,00

% 13,440 69,440 

138 

Κανάλι τύπου 

LEGRAND 100x60 

ΔΑΔΦΡ-

24 20 ΜΕΤΡΑ 4,000 ΔΥ ΔΥ 80,000 

24,00

% 19,200 99,200 

139 

Κανάλι 105Χ35 DLP  

LEGRAND 

ΔΑΔΦΡ-

58 24 ΜΕΤΡΑ 6,680 ΔΥ ΔΥ 160,320 

24,00

% 38,477 198,797 

140 

Ακραίο κάλυμμα 

καναλιού DLP 

ΔΑΔΦΡ-

59 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,050 ΔΥ ΔΥ 21,000 

24,00

% 5,040 26,040 

141 

Γωνία επίπεδη 

καναλιού DLP 

ΔΜΓΩΝ-

14 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,120 ΔΥ ΔΥ 20,600 

24,00

% 4,944 25,544 
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142 

Γωνία εσωτερική 

καναλιού DLP 

ΔΜΓΩΝ-

12 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,400 ΔΥ ΔΥ 12,000 

24,00

% 2,880 14,880 

143 

Γωνία εξωτερική 

καναλιού DLP 

ΔΜΓΩΝ-

13 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,130 ΔΥ ΔΥ 15,650 

24,00

% 3,756 19,406 

144 

Διακλάδωση επίπεδη 

καναλιού DLP 

ΔΑΔΦΡ-

57 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,710 ΔΥ ΔΥ 18,550 

24,00

% 4,452 23,002 

145 

Πλαίσιο 

πριζών/διακόπτη 

καναλιού DLP 

ΔΑΠΡΙ-

16 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,080 ΔΥ ΔΥ 16,200 

24,00

% 3,888 20,088 

146 

Βάση 

πριζών/διακόπτη 

κουμπωτή καναλιού 

DLP 

ΔΑΠΡΙ-

15 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,080 ΔΥ ΔΥ 16,200 

24,00

% 3,888 20,088 

147 

Ακροδέκτες 

καλωδίων κουζίνας 

γυμνά θηλικά 

ΔΑΔΦΡ-

60 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 1,500 ΔΥ ΔΥ 1,500 

24,00

% 0,360 1,860 

148 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με μόνωση 

θηλυκό 0,5-1,5 mm² 

ΔΑΔΦΡ-

79 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,100 ΔΥ ΔΥ 2,100 

24,00

% 0,504 2,604 

149 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με μόνωση 

θηλυκό 1,5-2,5 mm² 

μπλέ 

ΔΑΔΦΡ-

80 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,300 ΔΥ ΔΥ 2,300 

24,00

% 0,552 2,852 

150 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με μόνωση 

θηλυκό 2,5-6 mm² 

κίτρινο 

ΔΑΔΦΡ-

81 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,950 ΔΥ ΔΥ 2,950 

24,00

% 0,708 3,658 

151 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με μόνωση 

αρσενικό 0,5-1,5 mm² 

ΔΑΔΦΡ-

82 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,200 ΔΥ ΔΥ 2,200 

24,00

% 0,528 2,728 

152 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με μόνωση 

αρσενικό 1,5-2,5 mm² 

μπλέ 

ΔΑΔΦΡ-

83 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,300 ΔΥ ΔΥ 2,300 

24,00

% 0,552 2,852 

153 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με μόνωση 

ΔΑΔΦΡ-

84 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,950 ΔΥ ΔΥ 2,950 

24,00

% 0,708 3,658 
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αρσενικό 2,5-6 mm² 

κίτρινο 

154 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με πλήρης 

μόνωση θηλυκό 0,5-

1,5 mm² 

ΔΑΔΦΡ-

85 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 4,200 ΔΥ ΔΥ 4,200 

24,00

% 1,008 5,208 

155 

Ακροδέκτες 

καλωδίων με πλήρης 

μόνωση θηλυκό 1,5-

2,5 mm² μπλέ 

ΔΑΔΦΡ-

86 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 4,500 ΔΥ ΔΥ 4,500 

24,00

% 1,080 5,580 

156 

Τερματικό χαλκού 

(στρογγυλό) 0,5-1,5 

mm² 

ΔΑΔΦΡ-

87 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,200 ΔΥ ΔΥ 2,200 

24,00

% 0,528 2,728 

157 

Τερματικό χαλκού 

(στρογγυλό) 1,5-2,5 

mm² μπλέ 

ΔΑΔΦΡ-

88 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,700 ΔΥ ΔΥ 2,700 

24,00

% 0,648 3,348 

158 

Τερματικό χαλκού 

(στρογγυλό) 2,5-6 

mm² κίτρινο 

ΔΑΔΦΡ-

89 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 5,900 ΔΥ ΔΥ 5,900 

24,00

% 1,416 7,316 

159 

Τερματικό χαλκού 

(δίχαλο) 0,5-1,5 mm² 

ΔΑΔΦΡ-

90 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 1,900 ΔΥ ΔΥ 1,900 

24,00

% 0,456 2,356 

160 

Τερματικό χαλκού 

(δίχαλο) 1,5-2,5 mm² 

μπλέ 

ΔΑΔΦΡ-

91 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 2,200 ΔΥ ΔΥ 2,200 

24,00

% 0,528 2,728 

161 

Τερματικό χαλκού 

(δίχαλο) 2,5-6 mm² 

κίτρινο 

ΔΑΔΦΡ-

92 1 

ΣΥΣΚ. 100 

ΤΕΜ. 5,400 ΔΥ ΔΥ 5,400 

24,00

% 1,296 6,696 

162 

Κυπαρισάκια 2Χ 

6mm τύπου 

LEGRAND 

ΔΑΚΟΙ-

67 1 ΣΕΙΡΑ 5,820 ΔΥ ΔΥ 5,820 

24,00

% 1,397 7,217 

163 

Δεματικά   2,5 mm-

160 

ΔΑΚΟΙ-

30 2 ΠΑΚΕΤΑ 1,230 ΔΥ ΔΥ 2,460 

24,00

% 0,590 3,050 

164 

Δεματικά   2,5 mm-

200 

ΔΑΚΟΙ-

34 2 ΠΑΚΕΤΑ 1,330 ΔΥ ΔΥ 2,660 

24,00

% 0,638 3,298 

165 

Δεματικά   4,5 mm-

160 

ΔΑΚΟΙ-

35 2 ΠΑΚΕΤΑ 1,890 ΔΥ ΔΥ 3,780 

24,00

% 0,907 4,687 
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166 

Δεματικά   4,5 mm-

200 

ΔΑΚΟΙ-

36 2 ΠΑΚΕΤΑ 2,430 ΔΥ ΔΥ 4,860 

24,00

% 1,166 6,026 

167 

Δεματικά   4,5 mm-

280 

ΔΑΚΟΙ-

48 2 ΠΑΚΕΤΑ 3,400 ΔΥ ΔΥ 6,800 

24,00

% 1,632 8,432 

168 

Δεματικά   7,5 mm-

200 

ΔΑΚΟΙ-

49 1 ΠΑΚΕΤΑ 7,060 ΔΥ ΔΥ 7,060 

24,00

% 1,694 8,754 

169 

Δεματικά   4,5 mm-

280 

ΔΑΚΟΙ-

50 1 ΠΑΚΕΤΑ 9,150 ΔΥ ΔΥ 9,150 

24,00

% 2,196 11,346 

170 

Δεματικά   4,5 mm-

280 

ΔΑΚΟΙ-

51 1 ΠΑΚΕΤΑ 25,000 ΔΥ ΔΥ 25,000 

24,00

% 6,000 31,000 

171 

Καρφιά ΡΟΜΠΟΤ    

18 mm 

ΔΑΚΟΙ-

32 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,050 ΔΥ ΔΥ 5,000 

24,00

% 1,200 6,200 

172 

ΤΑΙΝΙΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΤΣΕΡΚΙ  ΔΙΑΤΡΗΤΟ 

(ΣΥΣΚ.10 

ΜΕΤΡΩΝ) 

ΔΑΚΟΙ-

66 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,340 ΔΥ ΔΥ 2,680 

24,00

% 0,643 3,323 

173 

Ζουμπάς βαμμένος 

Γερμανίας με 

εξολκέας 

ΔΜΔΙΜ-

23 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,140 ΔΥ ΔΥ 10,140 

24,00

% 2,434 12,574 

174 

Χειριστήρια 

ανεμιστήρων οροφής 

ΔΑΚΟΙ-

78 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,850 ΔΥ ΔΥ 15,400 

24,00

% 3,696 19,096 

175 Ανεμιστήρας Οροφής 

ΔΜΔΙΜ0

69 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 24,000 ΔΥ ΔΥ 96,000 

24,00

% 23,040 119,040 

176 

Δοκιμαστικά μικρά 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΔΜΔΙΜ-

24 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,540 ΔΥ ΔΥ 5,400 

24,00

% 1,296 6,696 

177 

Δοκιμαστικά μεγάλα 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΔΜΔΙΜ-

25 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,710 ΔΥ ΔΥ 7,100 

24,00

% 1,704 8,804 

178 

Ατσαλίνες πλαστικές 

5Μ. 

ΔΜΔΙΜ-

26 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,460 ΔΥ ΔΥ 2,460 

24,00

% 0,590 3,050 

179 

Ατσαλίνες πλαστικές 

10Μ. 

ΔΜΔΙΜ-

27 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,000 ΔΥ ΔΥ 3,000 

24,00

% 0,720 3,720 

180 

Φασίμετρα τύπου 

STEINEL (στενά) 

ΔΜΔΙΜ-

28 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 38,000 ΔΥ ΔΥ 38,000 

24,00

% 9,120 47,120 

181 Patch-panel cat6 19" 

ΔΜΔΙΜ-

63 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 80,000 ΔΥ ΔΥ 320,000 

24,00

% 76,800 396,800 

182 Εργαλείο ΔΜΔΙΜ- 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,000 ΔΥ ΔΥ 5,000 24,00 1,200 6,200 
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τερματισμού(για 

patch-panel) 

64 % 

183 

Πρέσα για 

ακροδέκτες με 

μόνωση καστάνιας 

0,5-6 mm 

ΔΑΔΦΡ-

93 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 45,000 ΔΥ ΔΥ 45,000 

24,00

% 10,800 55,800 

184 

Πρέσα 

τηλεπικοινωνιών για 

LSA plus(punch 

down tool) 

ΔΑΔΦΡ-

94 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 25,000 ΔΥ ΔΥ 25,000 

24,00

% 6,000 31,000 

185 Καλύμματα πινάκων 

ΔΑΔΦΡ-

95 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,800 ΔΥ ΔΥ 40,000 

24,00

% 9,600 49,600 

186 

Ράγες πινάκων 

αλουμινίου ωμέγα 

ΔΑΔΦΡ-

96 5 ΜΕΤΡΑ 1,500 ΔΥ ΔΥ 7,500 

24,00

% 1,800 9,300 

187 

Κλειδαρία ερμαρίου 

εναλλαγή λαβής 

ΔΑΚΛΔ-

13 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,800 ΔΥ ΔΥ 68,000 

24,00

% 16,320 84,320 

188 

Διακόπτης 

περιστροφικός ΑΒΒ 

τύπου OT 63 F3 

ΔΜΔΙΑ-

24 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 25,000 ΔΥ ΔΥ 75,000 

24,00

% 18,000 93,000 

189 

Φωτιστικό οροφής με 

περσίδα 2X36W 

(τύπου σκαφάκι) 

ΔΑΚΟΙ-

25 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 27,000 ΔΥ ΔΥ 270,000 

24,00

% 64,800 334,800 

190 

Φωτιστικό οροφής με 

περσίδα 4X18W 

(τύπου σκαφάκι) 

ΔΑΚΟΙ-

Α26 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 32,000 ΔΥ ΔΥ 320,000 

24,00

% 76,800 396,800 

191 

Φωτιστικό οροφής 

στεγανό IP65 2X36W 

ΔΑΚΟΙ-

27 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 45,000 ΔΥ ΔΥ 1.125,000 

24,00

% 270,000 1.395,000 

192 

Φωτιστικό επιφάνειας 

χελώνα  1Χ60W E27 

230V 

ΔΑΚΟΙ-

97 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 13,000 ΔΥ ΔΥ 130,000 

24,00

% 31,200 161,200 

ΣΥΝΟΛΟ 9.619,540 

2.308,6

90 11.928,230 
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  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ Π.Τ. 

Ή ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Μπαταρίες μπάνιου κοινές (ΔΜΜΠΑ-1) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 40,0000 51.3.24 70 496,000 

2 

Μπαταρίες μιας οπής μίξεως 

νεροχύτου-πάγκου (ΔΜΜΠΑ-7) 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 23,0000 ΔΥ ΔΥ 142,600 

3 

Μπαταρίες νεροχύτου 

τοίχου(γέφυρα) (ΔΜΜΠΑ-2) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 40,0000 51.3.24 70 992,000 

4 

Μπαταρίες νιπτήρος 

τοίχου(γέφυρα) (ΔΜΜΠΑ-3) 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 40,0000 51.3.24 70 744,000 

5 Μπαταρία μίξεως νιπτήρα(-) (ΔΜΜΠΑ-12) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 34,0000 ΔΥ ΔΥ 1.264,800 

6 Μπαταρία μίξεως μπάνιου (ΔΜΜΠΑ-13) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 52,0000 ΔΥ ΔΥ 1.289,600 

7 

Σιφώνια νιπτήρος σπιράλ 

πλαστικό 1 ¼''xΦ40 με μεταλλική 

ουρά (ΔΜΣΙΦ-6) 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,0000 ΔΥ ΔΥ 148,800 

8 Βαλβίδες νιπτήρος 1 ¼'' (ΔΜΒΑΛ-4)ΒΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,0000 ΔΥ ΔΥ 19,840 

9 

Φλοτέρ για καζανάκια νιαγάρα 

σπείρωμα ορειχάλκινο (ΔΑΦΛΟ-1) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,0000 ΔΥ ΔΥ 74,400 

10 Μπουτόν αέρος για χ.π. Λεκάνη (ΔΑΔΙΜ-1) 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,0000 ΔΥ ΔΥ 124,000 

11 Σπιράλ μπάνιου 1,5 μέτρου ½'' (ΔΑΣΠΙ-12) 70 ΤΕΜΑΧΙΑ 7,0000 ΔΥ ΔΥ 607,600 

12 Σπιράλ μπάνιου 2 μέτρων ½'' (ΔΑΣΠΙ-13) 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,0000 ΔΥ ΔΥ 496,000 

13 Τηλέφωνα Ντους (ΔΜΔΙΜ-2) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,0000 51.3.55 2 37,200 

14 

Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα 

βαρέως τύπου 25ε.κ. ½'' (ΔΑΣΠΙ-4) 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,8000 ΔΥ ΔΥ 111,600 
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15 

Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα 

βαρέως τύπου 30ε.κ. ½'' (ΔΑΣΠΙ-2) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5000 ΔΥ ΔΥ 55,800 

16 

Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα 

βαρέως τύπου 40ε.κ. ½'' (ΔΑΣΠΙ-3) 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,9000 ΔΥ ΔΥ 94,240 

17 

Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα 

βαρέως τύπου 50ε.κ. ½'' (ΔΑΣΠΙ-1) 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,5380 ΔΥ ΔΥ 125,885 

18 

Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα 

βαρέως τύπου 100ε.κ. ½'' (ΔΑΣΠΙ-5) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,3000 ΔΥ ΔΥ 57,040 

19 

Σπιράλ συνδέσεως για μπαταρία 

μίξεως 3/8x1/2x0,60 (ΔΑΣΠΙ-6) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,3500 ΔΥ ΔΥ 87,420 

20 

Σιφώνια νεροχύτου  πλαστικά 

μονά  1 ½'' (ΔΜΣΙΦ-3) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,1000 ΔΥ ΔΥ 15,624 

21 

Βαλβίδες νεροχύτου πλαστικές 1 

½'' (ΔΜΒΑΛ-2) 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,5900 ΔΥ ΔΥ 85,374 

22 Κανάβι κούκλες (ΔΑΔΙΜ-2) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7000 ΔΥ ΔΥ 26,040 

23 Βρύσες μονές σφαιρικές ½''(-) (ΔΜΜΠΑ-9) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,2000 ΔΥ ΔΥ 29,760 

24 

Σφαιρικά μίνι βανάκια  ½'' (βόλτες 

μ-ε) (ΔΑΔΦΑ-47) 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,4100 ΔΥ ΔΥ 211,420 

25 Βάνες σφαιρικές ½'' (ΔΜΔΙΜ-6) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,1000 ΔΥ ΔΥ 76,880 

26 Βάνες σφαιρικές ¾'' (ΔΑΔΦΑ-49) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,4000 ΔΥ ΔΥ 42,160 

27 

Γωνίες πλαστικές Φ50 (90
ο
) 

Λευκές 6atm (ΔΜΓΩΝ-4) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9300 ΔΥ ΔΥ 6,919 

28 

Γωνίες πλαστικές Φ63 (90
ο
) 

Λευκές 6atm (ΔΜΓΩΝ-5) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8000 ΔΥ ΔΥ 5,952 
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29 

Γωνίες πλαστικές Φ50 (45
ο
) 

Λευκές 6atm (ΔΜΓΩΝ-2) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9300 ΔΥ ΔΥ 6,919 

30 

Γωνίες πλαστικές Φ63 (45
ο
) 

Λευκές 6atm (ΔΜΓΩΝ-3) 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8000 ΔΥ ΔΥ 5,952 

31 Κόλλα για πλαστικά διαφανή 1kgr (ΔΑΔΙΜ-5) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,0000 51.3.33 16,07 14,880 

32 Σιλικόνη διάφανη αντιμουχλική (ΔΑΔΙΜ-6) 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,8000 ΔΥ ΔΥ 138,880 

33 Λάμες διπλές για σιδηροπρίονο (ΔΑΚΟΙ-7) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5000 ΔΥ ΔΥ 18,600 

34 Μηχανισμοί αέρος χαμηλής πίεσης (ΔΑΔΙΜ-14) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,0000 ΔΥ ΔΥ 297,600 

35 Φλοτέρ μεταλλικό 3/8'' (ΔΑΦΛΟ-4) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,0000 ΔΥ ΔΥ 19,840 

36 Λάστιχα ½'' (ΔΑΔΙΜ-4) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0188 ΔΥ ΔΥ 2,331 

37 Λάστιχα ¾'' (ΔΑΔΙΜ-9) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0200 ΔΥ ΔΥ 2,480 

38 Λάστιχα 1 ¼'' για σιφώνια νιπτήρα (ΔΑΔΙΜ-11) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0030 ΔΥ ΔΥ 0,372 

39 Λάστιχα 1 ½'' για σιφώνια νιπτήρα (ΔΑΔΙΜ-12) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0376 ΔΥ ΔΥ 4,662 

40 Διακόπτες καλοριφερ ½'' ίσιοι(-) (ΔΑΔΙΜ-7) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,5800 ΔΥ ΔΥ 163,184 

41 

Διακόπτες καλοριφέρ ½'' 

γωνιακοί(-) (ΔΑΔΙΜ-60) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,8560 ΔΥ ΔΥ 170,029 

42 

Μηχανισμοί για μπαταρίες 

½''(κεφαλές)(-) (ΔΑΔΙΜ-61) 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 2,7000 ΔΥ ΔΥ 267,840 

43 

Αλυσίδες για καζανάκια 

Νιαγάρα(-) (ΔΑΓΕΝ-4) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,4000 ΔΥ ΔΥ 34,720 

44 

Καπάκια-Λεκάνες τύπου ideal 

stand (ΔΜΛΕΚ-3) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 16,9000 ΔΥ ΔΥ 209,560 

45 

Λεκάνες τουαλέτας με πίσω 

σιφώνι (ΔΜΛΕΚ-2) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 44,8000 ΔΥ ΔΥ 222,208 

46 

Λεκάνες τουαλέτας με κάτω 

σιφώνι (ΔΜΛΕΚ-1) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 44,8000 ΔΥ ΔΥ 111,104 
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47 Εξαεριστικά για καλοριφερ (ΔΑΔΙΜ-43) 40 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8000 ΔΥ ΔΥ 39,680 

48 Κόλληση χαλκού(καρούλια) (ΔΜΣΥΣ-7) 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 47,0000 ΔΥ ΔΥ 874,200 

49 Αλοιφή χαλκού (ΔΜΣΥΣ-6) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,7000 51.1.39 2 45,880 

50 

Γωνιακοί διακόπτες Πλυντηρίου 

½'' x ¾'' (-) (ΔΜΔΙΑ-21) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,7000 ΔΥ ΔΥ 21,080 

51 Τάπες αρσενικές ορειχάλκινες ½'' (ΔΜΤΑΠ-1) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,6500 51.3.15 0,65 16,120 

52 Τάπες θηλυκές ορειχάλκινες ½'' (ΔΜΤΑΠ-2) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7200 51.3.78 0,65 17,856 

53 Τάπες αρσενικές ορειχάλκινες ¾'' (ΔΜΤΑΠ-7) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,2000 51.3.54 0,83 29,760 

54 

Μαστοί αρσενικοί χαλκού ½''  x 

Φ15 (ΔΑΔΙΜ-46) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,9000 ΔΥ ΔΥ 22,320 

55 

Μαστοί θηλυκοί χαλκού ½''  x 

Φ15(-) (ΔΑΔΙΜ-74) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,7000 ΔΥ ΔΥ 17,360 

56 Γωνίες χαλκού Φ15 (ΔΜΓΩΝ-10) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,2632 ΔΥ ΔΥ 6,527 

57 Μούφες χαλκού Φ15 (ΔΜΜΟΥ-1) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,1000 ΔΥ ΔΥ 2,480 

58 Ταυ χαλκού Φ15 (ΔΜΔΙΜ-4) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,4000 ΔΥ ΔΥ 9,920 

59 Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων ½'' (ΔΑΔΙΜ-45) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,3000 ΔΥ ΔΥ 11,160 

60 Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων ¾'' (ΔΑΔΙΜ-44) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,3000 ΔΥ ΔΥ 11,160 

61 Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων 1'' (ΔΑΔΙΜ-58) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,5000 ΔΥ ΔΥ 18,600 

62 Στήριγμα σετ για νιπτήρα (ΔΑΔΙΜ-75) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8460 ΔΥ ΔΥ 20,981 

63 

Βάνες γωνιακοί σφαιρικοί με 

μεταλλικό χερούλι ½'' (ΔΑΔΦΑ-249) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,4000 ΔΥ ΔΥ 42,160 
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64 Σωλήνα tuborama πλαστική Φ15 (ΔΜΣΩΛ-33) 20 ΜΕΤΡΑ 0,7000 ΔΥ ΔΥ 17,360 

65 

Ρακόρ θηλυκό για tuborama Φ15 x 

½'' (ΔΜΡΑΚ-9) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,3000 ΔΥ ΔΥ 16,120 

66 

Ρακόρ αρσενικό για tuborama Φ15 

x ½'' (ΔΜΡΑΚ-10) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,2000 ΔΥ ΔΥ 14,880 

67 Λαστιχάκια καπελάκια (ΔΑΔΙΜ-77) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0040 ΔΥ ΔΥ 0,496 

68 Λάστιχα κωνικά (ΔΑΔΙΜ-76) 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0090 ΔΥ ΔΥ 1,116 

69 

Καζανάκι πλαστικό με μηχανισμό 

αέρος (ΔΜΔΙΜ-10) 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 22,8000 ΔΥ ΔΥ 282,720 

70 Καζανάκι(kariba) τυπου Νιαγαρα (ΔΜΔΙΜ-11) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 38,0000 ΔΥ ΔΥ 188,480 

71 Φούσκα πλαστική για φλοτέρ (ΔΑΦΛΟ-3) 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,4000 ΔΥ ΔΥ 14,880 

72 Ρουξούνια τοίχου (ΔΜΜΠΑ-8) 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 9,7000 ΔΥ ΔΥ 240,560 

73 Φιλτράκια μπαταριών αρσενικών ΔΑΔΙΜ-82 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,5000 ΔΥ ΔΥ 111,600 

74 Φιλτράκια μπαταριών θυληκών ΔΑΔΙΜ-79 60 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,0100 ΔΥ ΔΥ 0,744 

75 

Βραχίωνας στήριξης 

αλυσίδας(+πλαστικό τυπου 

Kariba) ΔΑΔΙΜ-80 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,8000 ΔΥ ΔΥ 19,840 

76 

Τσιμπίδα Υδραυλικών 2 

½''(καβουρας) ΔΑΔΙΜ-83 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 35,0000 ΔΥ ΔΥ 43,400 

77 Σώμα καλοριφέρ 505 IV 18 Φετες ΔΜΔΙΜ-37 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 96,6400 ΔΥ ΔΥ 1.198,336 

78 Σώμα καλοριφέρ 655 IV 16 Φετες ΔΜΔΙΜ-33 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 122,2000 ΔΥ ΔΥ 1.515,280 



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                             41                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α.Δ. 14/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  

 

 

79 Σώμα καλοριφέρ 655 IΙΙ 16 Φετες ΔΜΔΙΜ-29 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 68,5900 ΔΥ ΔΥ 340,206 

80 Σώμα καλοριφέρ 905 IΙΙ 16 Φετες ΔΜΔΙΜ-68 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 80,0000 ΔΥ ΔΥ 595,200 

ΣΥΝΟΛΟ   14.968,578 

 

 

 

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

A/A 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 

Π.Τ. Ή 

ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 Ψυκτικό υγρό R600 

ΔΑΔΦΑ-

272 5 ΦΙΑΛΙΔΙΑ 6,72 ΔΥ ΔΥ 33,600 € 24,00% 8,06 € 41,66 € 

2 

Ψυκτικό υγρό R410 

τύπου DUPONT  

ΔΑΔΦΑ-

183 120 ΚΙΛΑ 25,30 ΔΥ ΔΥ 3.036,000 € 24,00% 728,64 € 3.764,64 € 

3 

Ψυκτικό υγρό R407 

τύπου DUPONT  

ΔΑΔΦΑ-

182 150 ΚΙΛΑ 25,30 ΔΥ ΔΥ 3.795,000 € 24,00% 910,80 € 4.705,80 € 

4 

Ψυκτικό υγρό R404 

(HP 62) τύπου 

DUPONT  

ΔΑΔΦΑ-

157 100 ΚΙΛΑ 35,20 ΔΥ ΔΥ 3.520,000 € 24,00% 844,80 € 4.364,80 € 

5 

Ψυκτικό υγρό R 134 

SUVA τύπου 

DUPONT  ΔΑΔΦΑ-3 90 ΚΙΛΑ 20,68 51.1.68  8,45 1.861,200 € 24,00% 446,69 € 2.307,89 € 
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6 

Ψυκτέλαιο 

πολυεστερικού τύπου 

SL 32 

ΔΑΔΦΑ-

300 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 40,00 ΔΥ ΔΥ 160,000 € 24,00% 38,40 € 198,40 € 

7 

Ψυκτελαιο για αντλια 

κενου  

ΔΑΔΦΑ-

131 1 ΔΟΧΕΙΟ 5,50 ΔΥ ΔΥ 5,500 € 24,00% 1,32 € 6,82 € 

8 

Χρονοδιακόπτης 

απόψυξης τύπου 

SANKYO 4 επαφών 

ΔΑΔΦΑ-

296 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 12,00 ΔΥ ΔΥ 12,000 € 24,00% 2,88 € 14,88 € 

9 

Χημικό κόκκινο για 

συμπυκνωτές 

ΔΑΔΦΑ-

276 30 ΛΙΤΡΑ 1,53 ΔΥ ΔΥ 45,900 € 24,00% 11,02 € 56,92 € 

10 

Χημικό akti clean 

πράσινο για fan coil  ΔΑΔΦΑ-25 30 ΛΙΤΡΑ 1,53 51.1.69  5,88 45,900 € 24,00% 11,02 € 56,92 € 

11 

Χαλκοσωλήνα 

Αμερικής 3/8  ΔΑΔΦΑ-4 10 ΚΙΛΑ 11,12 ΔΥ ΔΥ 111,200 € 24,00% 26,69 € 137,89 € 

12 

Χαλκοσωλήνα 

Αμερικής ½  ΔΑΔΦΑ-5 12 ΚΙΛΑ 11,12 ΔΥ ΔΥ 133,440 € 24,00% 32,03 € 165,47 € 

13 

Χαλκοσωλήνα 

Αμερικής ¼  ΔΑΔΦΑ-1 6 ΚΙΛΑ 11,12 ΔΥ ΔΥ 66,720 € 24,00% 16,01 € 82,73 € 

14 Φλοου σουιτς 1'' 

ΔΑΔΦΑ-

284 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 37,50 ΔΥ ΔΥ 112,500 € 24,00% 27,00 € 139,50 € 

15 

Φίλτρα κολλητά -30gr 

1/4x1/8 ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ 

 ΔΑΔΦΑ-

254 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,90 ΔΥ ΔΥ 4,500 € 24,00% 1,08 € 5,58 € 
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16 

Φίλτρα κολλητά 1/4 

για R134-20gr ΚΜΡ  ΔΑΔΦΑ-36 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,63 ΔΥ ΔΥ 6,300 € 24,00% 1,51 € 7,81 € 

17 

Φίλτρα FIX  με 

σπείρωμα 3/8 τύπου 

danfoos 163 ΔΑΔΦΑ-34 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 9,09 ΔΥ ΔΥ 27,270 € 24,00% 6,54 € 33,81 € 

18 

Φιάλες 

επαναπληρούμενες 

κενές 12,5 κιλών (για 

μετάγγιση ψυκτικών 

υγρών)  

ΔΑΔΦΑ-

184 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 37,02 ΔΥ ΔΥ 74,040 € 24,00% 17,77 € 91,81 € 

19 Φιάλες MAP GASS  ΔΑΔΦΑ-10 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 6,45 ΔΥ ΔΥ 64,500 € 24,00% 15,48 € 79,98 € 

20 Τεφλόν  ΔΑΔΦΑ-57 20 TEMAXIA 0,35 ΔΥ ΔΥ 7,000 € 24,00% 1,68 € 8,68 € 

21 

Ταινίες άσπρες με 

κόλλα 

(διακοσμητικές)  ΔΑΔΦΑ-22 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,73 ΔΥ ΔΥ 14,600 € 24,00% 3,50 € 18,10 € 

22 

Συμπιεστές τύπου 

UNITE ΓΑΛΛΙΑΣ 

1/6 για R134 THG 

1352Y για οικιακά 

ψυγεία  ΔΑΔΦΑ-12 1 TEMAXIA 42,89 ΔΥ ΔΥ 42,890 € 24,00% 10,29 € 53,18 € 

23 

Συμπιεστές τύπου 

UNITE ΓΑΛΛΙΑΣ 

1/5 για R134 THG 

1365Y για οικιακά 

ψυγεία  ΔΑΔΦΑ-66 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 49,50 ΔΥ ΔΥ 49,500 € 24,00% 11,88 € 61,38 € 

24 

Στριφώνια γαλβανιζέ 

5/16Χ60  ΔΑΔΦΑ-23 25 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,06 ΔΥ ΔΥ 1,500 € 24,00% 0,36 € 1,86 € 

25 

Πυκνωτές λειτουργίας 

50 MF 

 ΔΑΔΦΑ-

163 12 TEMAXIA 3,40 ΔΥ ΔΥ 40,800 € 24,00% 9,79 € 50,59 € 
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26 

Πυκνωτές λειτουργίας 

40 MF  

ΔΑΔΦΑ-

162 12 TEMAXIA 3,40 ΔΥ ΔΥ 40,800 € 24,00% 9,79 € 50,59 € 

27 

Πυκνωτές λειτουργίας 

30 MF  

ΔΑΔΦΑ-

221 12 TEMAXIA 2,86 ΔΥ ΔΥ 34,320 € 24,00% 8,24 € 42,56 € 

28 

Πυκνωτές λειτουργίας 

3 MF  

ΔΑΔΦΑ-

178 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,94 ΔΥ ΔΥ 4,700 € 24,00% 1,13 € 5,83 € 

29 

Πυκνωτές λειτουργίας 

25MF  

ΔΑΔΦΑ-

256 5 TEMAXIA 2,52 ΔΥ ΔΥ 12,600 € 24,00% 3,02 € 15,62 € 

30 

Πυκνωτές λειτουργίας 

20 MF  

ΔΑΔΦΑ-

255 5 TEMAXIA 2,21 ΔΥ ΔΥ 11,050 € 24,00% 2,65 € 13,70 € 

31 

Πυκνωτές λειτουργίας 

2,5 MF  

ΔΑΔΦΑ-

177 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,89 ΔΥ ΔΥ 4,450 € 24,00% 1,07 € 5,52 € 

32 

Πυκνωτές λειτουργίας 

2 MF  

ΔΑΔΦΑ-

219 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,89 ΔΥ ΔΥ 4,450 € 24,00% 1,07 € 5,52 € 

33 

Πρεσοστάτες διπλοί 

Χ/Π-Υ/Π τύπου 

DANFOSS KP-15  

ΔΑΔΦΑ-

216 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 49,90 ΔΥ ΔΥ 99,800 € 24,00% 23,95 € 123,75 € 

34 

Πηνία 

ηλεκτρομαγνητικών 

βαλβίδων τύπου 

DANFOSS (018F- 

6193) 220V/10W AC  

ΔΑΔΦΑ-

168 4 TEMAXIA 12,70 ΔΥ ΔΥ 50,800 € 24,00% 12,19 € 62,99 € 

35 

Παγολεκάνες φύλλα 

118χ30,5 

ΔΑΔΦΑ-

271 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 25,00 51.01.13 28,8 50,000 € 24,00% 12,00 € 62,00 € 

36 

ΟΡΙΦΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

τύπου DANFOSS 

No3  

ΔΑΔΦΑ-

166 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 3,30 ΔΥ ΔΥ 13,200 € 24,00% 3,17 € 16,37 € 
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37 

ΟΡΙΦΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

τύπου ALCO Νο4  

ΔΑΔΦΑ 

165 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,13 ΔΥ ΔΥ 16,520 € 24,00% 3,96 € 20,48 € 

38 

Μπέκ κολλήσεως 

τούρμπο Cass  ΔΑΔΦΑ-11 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 25,23 ΔΥ ΔΥ 50,460 € 24,00% 12,11 € 62,57 € 

39 

Μονωτικές ταινίες 

λευκές  

ΔΑΔΦΑ-

138 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,37 ΔΥ ΔΥ 3,700 € 24,00% 0,89 € 4,59 € 

40 

Λάστιχα πληρώσεως 

1μ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ¼ 

ΔΑΔΦΑ-

051 5 TEMAXIA 3,81 ΔΥ ΔΥ 19,050 € 24,00% 4,57 € 23,62 € 

41 

Λάστιχα πληρώσεως 

1,5 μ. για R410  

ΔΑΔΦΑ-

160 2 TEMAXIA 6,80 ΔΥ ΔΥ 13,600 € 24,00% 3,26 € 16,86 € 

42 

Κουρμπαδόροι τύπου 

IMPERIAL 3/8 

ΔΑΔΦΑ-

203 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 9,77 ΔΥ ΔΥ 19,540 € 24,00% 4,69 € 24,23 € 

43 

Κουρμπαδόροι τύπου 

IMPERIAL ½ 

ΔΑΔΦΑ-

204 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 17,98 ΔΥ ΔΥ 17,980 € 24,00% 4,32 € 22,30 € 

44 

Κινητήρες βαλβίδων-

περσίδων 0-10 V 

DC,8Nm-24V-30sec 

του οίκου JONSON 

ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

ΔΑΔΦΑ-

283 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 160,00 ΔΥ ΔΥ 160,000 € 24,00% 38,40 € 198,40 € 

45 

Κάσα μανομέτρων με 

δείκτη ροής  για R410 

(με λάστιχα 

πληρώσεως) 

ΔΑΔΦΑ-

159 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 41,10 ΔΥ ΔΥ 41,100 € 24,00% 9,86 € 50,96 € 

46 

Ιμάντες SPA 2182 

τύπου Dongie 

ΔΑΔΦΑ-

285 8 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00 ΔΥ ΔΥ 80,000 € 24,00% 19,20 € 99,20 € 
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47 

Θερμοστάτες τύπου 

RANCO δίπορτοί για 

οικιακά VARI FIX 

VL9  ΔΑΔΦΑ-43 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 8,06 ΔΥ ΔΥ 8,060 € 24,00% 1,93 € 9,99 € 

48 

Θερμοστάτες τύπου 

RANCO  VARI FIX 

VL7 ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ 

ΝΕΡΟΥ  ΔΑΔΦΑ-90 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 4,21 ΔΥ ΔΥ 8,420 € 24,00% 2,02 € 10,44 € 

49 

Ηλεκτρονικός 

θερμοστάτης τύπου 

DIXE11 XW 60LS-5 

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

DIXE11 NTC  ΔΑΔΦΑ-18 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 57,00 ΔΥ ΔΥ 228,000 € 24,00% 54,72 € 282,72 € 

50 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 

LAE AD2-5/220 V 

ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

PTC  

ΔΑΔΦΑ-

242 4 ΤΕΜΑΧΙΑ 45,00 ΔΥ ΔΥ 180,000 € 24,00% 43,20 € 223,20 € 

51 

Ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο με 

LASER  

ΔΑΔΦΑ-

196 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 53,30 ΔΥ ΔΥ 53,300 € 24,00% 12,79 € 66,09 € 

52 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΖΥΓΑΡΙΑ 0-100Kg  

ΔΑΔΦΑ-

158 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 118,25 ΔΥ ΔΥ 118,250 € 24,00% 28,38 € 146,63 € 

53 

Ηλεκτρομαγνητικές 

βαλβίδες τύπου 

DANFOSS 3/8  

ΔΑΔΦΑ-

218 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 23,85 ΔΥ ΔΥ 119,250 € 24,00% 28,62 € 147,87 € 

54 

Ελατήρια σωλήνων 

3/8 ΔΑΔΦΑ-62 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,01 ΔΥ ΔΥ 1,010 € 24,00% 0,24 € 1,25 € 

55 Ελατήρια σωλήνων ½ ΔΑΔΦΑ-63 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,24 ΔΥ ΔΥ 1,240 € 24,00% 0,30 € 1,54 € 

56 

Ελατήρια  σωλήνων 

5/8 

ΔΑΔΦΑ-

125 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,42 ΔΥ ΔΥ 1,420 € 24,00% 0,34 € 1,76 € 

57 

Εκτονωτικές βαλβίδες  

τύπου DANFOSS 

TEΖ 2 για R 404  

 ΔΑΔΦΑ-

61 2 TEMAXIA 42,00 ΔΥ ΔΥ 84,000 € 24,00% 20,16 € 104,16 € 
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58 

Εκτονωτικά τύπου 

IMRERIAL N 275  

ΔΑΔΦΑ-

171 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 94,00 ΔΥ ΔΥ 94,000 € 24,00% 22,56 € 116,56 € 

59 

Βάσεις επιτοίχιες για 

κλιματιστικά 18000 

BTU-χρωμα λευκό 

ΔΑΔΦΑ-

226 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 7,00 51.1.60  10,71 35,000 € 24,00% 8,40 € 43,40 € 

60 

Βάσεις επιτοίχιες για 

κλιματιστικά 12000 

BTU-χρώμα λευκό 

ΔΑΔΦΑ-

227 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 5,20 51.1.60  10,71 26,000 € 24,00% 6,24 € 32,24 € 

61 

Βάσεις δαπέδου για 

κλιματιστικά 18000 

BTU-χρώμα λευκό 

ΔΑΔΦΑ-

225 2 TEMAXIA 5,80 51.1.61  11,9 11,600 € 24,00% 2,78 € 14,38 € 

62 

Βάσεις δαπέδου για 

κλιματιστικά 12000 

BTU -χρωμα λευκό 

ΔΑΔΦΑ-

224 2 TEMAXIA 5,40 51.1.61  11,9 10,800 € 24,00% 2,59 € 13,39 € 

63 

Βάνες τύπου danfoos 

με σπείρωμα ¼  ΔΑΔΦΑ-48 2 TEMAXIA 14,66 ΔΥ ΔΥ 29,320 € 24,00% 7,04 € 36,36 € 

64 

Βαλβιδάκια 

πληρώσεως με 

σωληνακια ¼  ΔΑΔΦΑ-50 7 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,70 ΔΥ ΔΥ 4,900 € 24,00% 1,18 € 6,08 € 

65 

Αρμαφλέξ Φ6Χ9 

(3/8) μονωτικο 

ΔΑΔΦΑ-

199 30 METΡΑ 0,23 ΔΥ ΔΥ 6,900 € 24,00% 1,66 € 8,56 € 

66 

Αρμαφλέξ Φ6Χ6 

(1/4) μονωτικο 

ΔΑΔΦΑ-

198 30 METΡΑ 0,20 ΔΥ ΔΥ 6,000 € 24,00% 1,44 € 7,44 € 

67 

Αρμαφλέξ Φ6Χ18 

(3/4)  

ΔΑΔΦΑ-

201 5 METΡΑ 0,26 ΔΥ ΔΥ 1,300 € 24,00% 0,31 € 1,61 € 

68 

Αρμαφλέξ Φ6Χ15 

(5/8) 

 ΔΑΔΦΑ-

200 5 METΡΑ 0,24 ΔΥ ΔΥ 1,200 € 24,00% 0,29 € 1,49 € 

69 

Αρμαφλέξ Φ6Χ12 

(1/2)  ΔΑΔΦΑ-71 30 METΡΑ 0,25 ΔΥ ΔΥ 7,500 € 24,00% 1,80 € 9,30 € 

70 

Ανεμιστήρες 

βεντιλατερ 

18εκ.τουρμπινα -

220V ΔΑΔΦΑ-31 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 12,15 ΔΥ ΔΥ 72,900 € 24,00% 17,50 € 90,40 € 

71 

Ανεμιστήρες τύπου 

ALEΧMAR 16 W  ΔΜΔΙΦ-18 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 7,94 ΔΥ ΔΥ 39,700 € 24,00% 9,53 € 49,23 € 
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72 

Ανεμιστήρες 34w21 

Ε-ΑΒ  

ΔΑΔΦΑ-

207 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 11,31 ΔΥ ΔΥ 22,620 € 24,00% 5,43 € 28,05 € 

73 

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 

DIGITAL ΜΕ 

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ 

 ΔΑΔΦΑ-

44 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 11,30 ΔΥ ΔΥ 22,600 € 24,00% 5,42 € 28,02 € 

74 

HELIFLEX λευκό 

των 16 μ. 

αποχέτευσης Φ16  ΔΑΔΦΑ-55 40 ΜΕΤΡΑ 0,41 ΔΥ ΔΥ 16,400 € 24,00% 3,94 € 20,34 € 

75 ΧΑΛΚΙΝΑ Τ« 5/8 

 ΔΑΔΦΑ-

113     5 ΤΕΜΑΧΙΑ 0,29 ΔΥ ΔΥ 1,450 € 24,00% 0,35 € 1,80 € 

76 

ΛΥΧΝΙΑ 

ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

ΔΑΔΦΑ-

135 1 ΤΕΜΑΧΙΑ 108,63 ΔΥ ΔΥ 108,630 € 24,00% 26,07 € 134,70 € 

            ΣΥΝΟΛΟ   15.233,120 € 24,00% 

3.655,95 

€ 19.023,77 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα Φορέα
1
 και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

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

- Ονομασία: [ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [p02030] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [MΠΟΤΑΣΗ -51-ΠΕΙΡΑΙΑΣ,18537] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [2104520835] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [prommet@yahoo.gr] 

-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.metaxa-hospital.gr] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών 

CPV):[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ(CPV: 31682000-

0,44115210-4,42531000-7 )] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ002879666] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):14/2018 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν  υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον  εθνικό  αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  ] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

 ] 

 ] 

 ] 

 ] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

                                            
1 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες  της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
2    Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4
 ή προβλέπει 

την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο   

προγραμμάτων προστατευόμενηςαπασχόλησης; 

 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία  

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία  ή   

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

 ] 

 ] 

[....] 

 

                                            
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (EEL 

124της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

 οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
5
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε   στα   υπόλοιπα   τμήματα   της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους,  

συμπληρώστε το  μέρος  V  κατά περίπτωση,    και    

σε    κάθε    περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β)   Εάν το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή   η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
5
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον  αυτό   απαιτείται   στη   

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

 

α) [ ..... ] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[. .... ][. .. ][. .. ][. .. ] 

 

γ) [ ..... ] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι 
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6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής  ασφάλισης  και φόρων  ή  να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε    οποιοδήποτε    κράτος    μέλος    

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση    διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή   φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

ι ... ][. ][. ιι . ; 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του  οικονομικού φορέα     

στην     ένωση     ή     κοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνος γιοι συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ)     Κατά    περίπτωση,     επωνυμία    της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α): [ ..... ] 

 

 

β): [ ..... ] 

 
γ): [….] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος   ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 



EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                             52                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α.Δ. 14/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»  

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
7 

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
8
·  

2. δωροδοκία
9
,
10

·  

3. απάτη
11

·  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
12

·  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
13

·  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
14

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
15

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάεάν    η    σχετική    τεκμηρίωση    διατίθεται 

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

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (EEL 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά". 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEC 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EEL 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της 

27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EEL 

164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EEL 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις". 
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνικήνομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

ηλεκτρονικά,      αναφέρετε:      (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[  . . . .][…][…][..]
16 

Εάν ναι, αναφέρετε
17

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[ Lσημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ] 

 

 

 

β) [ ..... ] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ... ] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εεεάν    η    σχετική    τεκμηρίωση    διατίθεται 

ηλεκτρονικά,      αναφέρετε:      (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[  . . . .][…][…][..]
18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη     σχετικού     λόγου     αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
19

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν   ναι,    περιγράψτε   τα    μέτρα   που 

λήφθηκαν
20

: 

[ ..... ] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
21

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος; 

[] Ναι  []  Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α ) [ … ] ·  α)[ .... ]· 

β)[ .... ] β)[ .... ] 

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

                                            
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

 

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

δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση 

πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
21 

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

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 
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υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους
22

;
 

 

 

-[] Ναι []Όχι 

 

 

-[] Ναι [] Όχι 

 

[…..]· 

 

-[ .... ]· 

 

[…...]· 

 

-[ .... ]· 

 

2)[ .......]· 

 

2)[ ...... ]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[ .... ] 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[ ....] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)23: 

 

[…..] […...][…..] 

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

Πληροφορίες      σχετικά      με      πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του    περιβαλλοντικού,    

κοινωνικού    και εργατικού δικαίου
24

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [ ] 

Βρίσκεται    ο    οικονομικός    φορέας    σε 

οποιαδήποτε       από      τις       ακόλουθες 

καταστάσεις25 : 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή /και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 

σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
24 

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

στο άρθρο 18 παρ. 2 
25 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7) 
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από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ)   σε   οποιαδήποτε   ανάλογη   κατάσταση 

προκύπτουσα   από   παρόμοια   διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσεις26 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[ ] 

 

-[ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. ][…….][……].  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα27; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν   λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[ ........ ] 

Έχει    συνάψει    ο    οικονομικός    φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν   λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[ ...... ] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[ ] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων
28

, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

                                            
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010. 
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης 
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Εάν   ναι,   να   αναφερθούν   λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

[…………….] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
29

; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[ ] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
30

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις 

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

 

[ ..... ] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 

εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι     

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

Δεν του έχουν επιβληθεί Πράξεις Προστίμου, οι οποίες 

να έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                            
29 Πρβλ. άρθρο 48. 
30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7) 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα   Απάντηση  
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα   σχετικά   

επαγγελματικά   ή   εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης
31

; του: 

 

Εάν    η    σχετική    τεκμηρίωση    διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[...] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 

[. .... ][. ... ][ ... ] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας 

μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 

χώρα εγκατάστασης του 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας: 

 

[...] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. .. ] 

 

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

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

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

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

[] Ναι [] Όχι 
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Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

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

διδιαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. .... ][ .... ][ ... ; 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

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

διδιαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. .... ][ .... ][ ... ; 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

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

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
32

, εκτός εάν:α) η 

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

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
33

. 
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Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
33 

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες [διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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