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Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   14/2014   

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ       ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την προμήθεια:  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Προϋπολογισμού: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 26η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
1.  Διακήρυξη
2. Παράρτημα Α (Πίνακας Ειδών-Ποσοτήτων-Τεχνικές Προδιαγραφές)

Οι προσφορές θα δοθούν για το σύνολο των ζητούμενων ειδών

Το Γενικό  Νοσοκομείο – Kέντρο Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του δημόσιου  τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και  υπηρεσιών’’,  όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και  την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 64/16-3-2007).

3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-
2007).

4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης 
κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).

8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

9. Του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει. 

10. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το 
άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999). 

11. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 
8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
242/11-10-2002)  και  9  του  Ν.  3090/2002  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  329/24-12-2002),  όπως  το  άρθρο  αυτό 
εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

12. Του  Ν.  2198/1994  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  43/22-3-1994),  και  ειδικότερα  του  άρθρου  24 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις).
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13. Του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007). 

14. Της  υπ’ αριθ.  18130/11-7-2007  απόφασης  του  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός 
ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερήσιων  και 
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) 
που  έχουν  τη  δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου»  (Φ.Ε.Κ.  Β΄ 
1226/17-7-2007). 

15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
138/5-6-2003). 

1.16.  Του  Ν.  3981/2-3-2011  «Διαρθρωτικές  αλλαγές  στο  σύστημα  υγείας  και  άλλες 
διατάξεις»

     1.17.  Του  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ  160/Α/8-8-2014)  άρθρο   157  «Νέα  ποσοστά  υπολογισμού 
εγγυητικών»
     1.18. Του Ν.3867/3-8-2012 άρθρο 27 παράγραφος 11«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 έχουν αρμοδιότητα να αποφασίσουν 
χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας), για την 
εκτέλεση…, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του 
ποσού  των  45.000  ευρώ.  Στις  ανωτέρω  προμήθειες  θα  γίνεται  απολογιστικός  έλεγχος  από  την 
Επιτροπή προμηθειών Υγείας ή από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς.

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
1. Το υπ’ αριθμ. 602/4-12-2013 τ. ΥΟΔΔ ΦΕΚ που αφορά των διορισμό Αναπληρώτριας Διοικήτριας 
στο Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου
2.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2753/11-2-2014 Απόφαση του Διοικητή ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-
ΚΥ Λήμνου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝ-ΚΥ Λήμνου
 3. Την αριθμ. 7/12-9-2014 (θέμα 23ο) απόφαση ΣΔ του Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Λήμνου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
Πρόχειρο  Μειοδοτικό  Διαγωνισμό  με  κριτήριο  αξιολόγησης  την  χαμηλότερη  τιμή  για  την 
προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  (ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, 
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ)  ΜΕ  ΣΥΝΟΔΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  στο 
συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης (Παράρτημα 
Α). Προϋπολογισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η  Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00   μ.μ. στα 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για το σκοπό 
αυτό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα 
ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 
Προσφορών.

Κατά  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι  προσφέροντες  στον 
διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών  που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  βεβαίωση 
εκπροσώπησης.

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες  θα δίνονται  κάθε εργάσιμη ημέρα τις  ώρες  εργασίας  των Δημοσίων Υπηρεσιών και 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας 
του διαγωνισμού, δηλαδή 25η  Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη. 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές 
και θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΑΡΘΡΟ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  δεν  απαιτείται  «Π.Δ. 118 Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.) Άρθρο  25  Εγγυήσεις  παράγραφος  9.  Εγγύηση  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν 
απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.»
1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, 
τα εξής : 
α.  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (Α’75),  στην οποία θα αναγράφεται  ότι  έλαβαν γνώση των 
όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i.  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  ή  διαδικασίας  ανάθεσης  στον  οποίο 
συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί 
με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 
του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 
150/2007,  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  ή  ασκούν  γεωργικό  ή  κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην 
περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) 
του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 κατάσταση.

iii.  Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών της παρ.2  και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 
118/07. 

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

-  Οι ως άνω δηλώσεις πρέπει -    με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης   -  να   
φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  προ  της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών.

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007, ο προσφέρων 
στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το 
ν.  2672/1998  (Α΄290),  οφείλει  να  υποβάλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  εξής  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/07: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας,  εφόσον αυτό  ορίζεται  στη  διακήρυξη ή για  κάποιο  από τα 
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
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Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω 
περιπτώσεων  (2)  και  (3)  εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους  σ’ αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 
ΦΕΚ 150/2007. 

(2)  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 
(2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι  ήταν εγγεγραμμένοι  στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες  επαγγελματικές 
οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, 

αντίστοιχα. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 
2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από 
την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών  της 
οποίας  είναι  εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E.,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των 
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση  του  ν.  1892/1990,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  από  το  αρμόδιο  Εφετείο  της  έδρας  της 
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

δ. Οι Συνεταιρισμοί: 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
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αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007. 

(2)  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2)  και  (3)  του εδ.  α  της  παρ.  2  του Π.Δ.118 ΦΕΚ 
150/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 
2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην 

Ένωση. 
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του Π.Δ.118 
ΦΕΚ 150/2007, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με 
προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 
του του ΠΔ 118/07, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία 
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

Εφόσον  πρόκειται  για  διαγωνισμό  με  προϋπολογισθείσα  αξία  κατώτερη  των  προβλεπομένων 
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του του ΠΔ 118/07, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 
δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο  πρόσωπο  οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο είναι περιοριστική. 

ε . Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 

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

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1.  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  δεν  απαιτείται  «Π.Δ. 118 Κανονισμός  Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Άρθρο 25 Εγγυήσεις παράγραφος 9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.»

     2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.( Νόμος 4281 (ΦΕΚ 160/Α / 08-08-14, άρθρο 157) 

  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το 
συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
 Η  ανωτέρω  εγγύηση  επιστρέφεται  στον  προμηθευτή  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική 
παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας (άρθρο 
25 παρ. 8 π.δ. 118/2007).

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, 
συνοδευμένες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.  Οι  προσφορές  μπορεί  να  υποβάλλονται  στην  υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, και αφού πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου  με την 
απαραίτητη όμως  προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα από την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι  25η  Νοεμβρίου 2014 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.. 

2. Οι προσφορές, μετά την αποσφράγισή τους, παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η 
δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

Στις  περιπτώσεις  αυτές,  όταν  απαιτείται  κατάθεση  δείγματος,  επιτρέπεται  η  αποστολή  του, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  παραπάνω,  υπό  την  προϋπόθεση,  όμως,  ότι  τούτο  θα  περιέλθει  στην 
Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 
το  δε  αποδεικτικό  αποστολής  θα  περιέχεται  απαραίτητα  στο  φάκελο  προσφοράς  με  τα  τεχνικά 
στοιχεία. 

4.  Στις  περιπτώσεις  που οι  υποβαλλόμενες  ή  οι  ταχυδρομικά αποστελλόμενες  προσφορές  δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από  τη  διακήρυξη  ή  την  πρόσκληση,  προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν 
και  οι  προσφορές  που  υποβάλλονται,  ή  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία,  με  οποιοδήποτε  τρόπο, 
εκπρόθεσμα. 

6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΠΔ 118/07.  
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Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

α) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως 
φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  αυτό  δικαιολογητικά  και 
στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται  επί  ποινή απορρίψεως,  σε χωριστό  σφραγισμένο φάκελο επίσης  μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

β) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία.  Τα τεχνικά καθώς και  τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  όπως 
κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του  του ΠΔ 118/07.   τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει 

να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η  προσφορά  απορρίπτεται,  όταν  υπάρχουν  σ’ αυτή  διορθώσεις  που  την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως,  ένσταση  κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού,  ή  έχει  απορριφθεί  η  ανωτέρω  ένσταση,  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά 
του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους 
διαγωνισμούς,  οι  οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου,  οι  ρυθμίσεις της 
παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997. 

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την 
ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.  Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  διαγωνιζόμενους  επί  εκατόν  είκοσι  (120) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Εάν  οι  διαγωνιζόμενοι  κλήθηκαν  να  παρατείνουν  την  ισχύ  των  προσφορών  τους,   και 

αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. 

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.  Η ισχύς  της προσφοράς μπορεί  να παρατείνεται  εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί  από την 
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ’ ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το 
προβλεπόμενο  από  τη  διακήρυξη.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 
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εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, 
είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

ΑΡΘΡΟ 6

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1.  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  της  συμμετοχής  προμηθευτή  σε  αυτόν  και  της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο 
προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων του παρόντος. 

2.  Οι  ανωτέρω  ενστάσεις  υποβάλλονται  εγγράφως  στο  αρμόδιο  για  την  διενέργεια  του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
(1)  Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης  μέχρι  την 

ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
β)  Κατά  των  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  που  αφορούν  την  συμμετοχή 

οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του  ιδίου  του 
διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος 
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 
σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της 

υποβολής της. 
γ)  Κατά  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (ανοικτού  ή  κλειστού)  έως  και  την  κατακυρωτική 

απόφαση,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών,  αφότου  ο  ενδιαφερόμενος 
προμηθευτής  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  πράξεως  ή  παραλείψεως  της  αναθέτουσας  αρχής.  Στον 
κλειστό διαγωνισμό, δικαίωμα ένστασης 

στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται  υποχρεωτικά,  εντός  δύο (2)  ημερών από την υποβολή της,  σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 
όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε  δέκα  (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ)  Εκτός  των  ανωτέρω  περιπτώσεων,  κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης,  όσον  αφορά  τη 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, 
μέσα σε  χρονικό  διάστημα τριών (3)  εργασίμων ημερών,  αφότου ο ενδιαφερόμενος  προμηθευτής 
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 
όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε  δέκα  (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη 

της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
3.  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε   άλλους  λόγους,  εκτός  από  τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
4.  Η  σχετική  απόφαση  επί  της  ενστάσεως  κοινοποιείται  στους  ενιστάμενους  χωρίς  υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά 
την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών,  από  την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει  ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται 

παράβολο κατάθεσης υπέρ  του Δημοσίου ποσού ίσου με  το 0,10 επί  τοις  εκατό  (0,10%) επί  της 
προϋπολογισμένης  αξίας  του  υπό  προμήθεια  είδους,  το  ύψος  του  οποίου  δεν  μπορεί  να  είναι 
μικρότερο  των  χιλίων  (1.000)  και  μεγαλύτερο  των  πέντε  χιλιάδων  (5.000)  ευρώ.  Το  παράβολο 
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα 
από κάθε αιτία”).  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ.6 
προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 

στη διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ ή σε συνάλλαγμα κατά τα καθοριζόμενα κάθε φορά 

στη διακήρυξη. Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε 
η προσφερόμενη τιμή εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Το Ελληνικό Δημόσιο 
δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο 
οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του 
υλικού. 

3. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση 
την  ισχύουσα  τιμή  FIXING  του  Επίσημου  Δελτίου  Συναλλαγμάτων  έναντι  ΕΥΡΩ  (Ελεύθερη 
σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου.

Οι τιμές των ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών. Οι 
οικονομικές  προσφορές  που  είναι  ανώτερες  από  τις  κατά  τα  ανωτέρω  παραδεκτές  τιμές, 
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απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 9

Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και  δήλωση της επιχείρησης κατασκευή 
του τελικού προϊόντος

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή  του  διαγωνισμού,  να  δηλώνουν 
στις  αιτήσεις  συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 
που προσφέρουν.

2.  Ο  προσφέρων,  εφόσον  κατασκευάζει  ο  ίδιος  το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει 
στην προσφορά του,  την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία  θα  κατασκευάσει  το 
προσφερόμενο  προϊόν,  καθώς  και  τον  τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω  δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι  ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης,  στην 
προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη  δήλωσή  τους  προς  τον  φορέα  ότι  η 
κατασκευή του  τελικού  προϊόντος  θα  γίνει  από  την  επιχείρηση στην  οποία  ανήκει  ή  η 
οποία  εκμεταλλεύεται  ολικά  ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει  αποδεχθεί  έναντί  τους  την  εκτέλεση  της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή.  Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε 
με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. 
Στην περίπτωση αυτή στον  προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης, 
ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής Πολιτικής  και  Προγραμματισμού  Προμηθειών,  η 
οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  για  παροχή  εξηγήσεων, και μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του  φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού 
αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή  οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο 
των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη  και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για  την 
κατασκευή  του  τελικού  προϊόντος  έχει  επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς 
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η  οποία  ισχύει  κατά  την 
ημερομηνία  διενέργειας  του διαγωνισμού.

5. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν,  δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηματικής μονάδας  που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία  έγινε  η 
κατακύρωση.  Κατ’  εξαίρεση,  πριν  τη  σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 
αλλαγή  μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του  δηλωθέντος εργοστασίου για 
οποιονδήποτε λόγο ενώ,  μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η  ανωτέρω 
αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του  προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 
απόφαση  του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη  του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου.

ΑΡΘΡΟ   10  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1.  Το αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών προβαίνει  στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 
διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 
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διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 
ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α)  Σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνισμός  γίνεται  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  μόνο  τιμή, 
αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς 
μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  όλα  τα  δικαιολογητικά  που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
και  τοποθετούνται  σ’ ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης  σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από το  ίδιο 
όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

β) Σε περίπτωση που διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια 
παραπάνω διαδικασία. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, 
όταν  πρόκειται  για  περισσότερους  από  ένα  διαγωνισμούς,  σε  πρακτικό  το  οποίο  υπογράφει  και 
σφραγίζει. 

3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια. 
4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 
προσφορές  κρίθηκαν αποδεκτές  με  απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για  τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την 
ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται  από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και  ακολουθεί 
σχετική  ανακοίνωση  τιμών  κατά  τα  ανωτέρω.  Όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  δεν 
αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται.  Εφόσον  το  όργανο  αποσφράγισης  των  προσφορών  είναι 
αρμόδιο  και  για  την  αξιολόγησή  τους,  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των 
προσφορών παραμένουν σε αυτό. 

5.  Όσοι  δικαιούνται,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία 
αποσφράγισης  των προσφορών,  λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό,  καθώς 
επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  από  την  επιτροπή  του  διαγωνισμού,  ενημερώνονται 
εγγράφως οι εταιρείες για το χρόνο πρόσβασης στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 .

6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών   την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη 
σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται 
στη  διαδικασία  αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών,  λαμβάνουν  γνώση  των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 
στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα 
δικαιολογητικά  μετά την υποβολή τους.   

ΑΡΘΡΟ 1  1  

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 
α.  Κατακύρωση  της  προμήθειας  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά 

ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
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30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και το 
15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ 
στην  περίπτωση  μεγαλύτερης  ποσότητας  ή  το  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για 
κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζομένου  από  την  διακήρυξη  ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ 
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό 
και  υπάρχουν ισότιμες  ή  ισοδύναμες  προσφορές τελικός προμηθευτής  επιλέγεται  ο μειοδότης που 
προκύπτει  κατόπιν  διαπραγμάτευσης,  αφού  κληθούν  όλοι  οι  προσφέροντες  που  είχαν  ισότιμες  ή 
ισοδύναμες προσφορές. 

γ. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 
της προμήθειας σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική αναθέτουσα αρχή. 

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

ε.  Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στην  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

στ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07.  
ζ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 

διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
η.  Ειδικά  σε  περιπτώσεις  διαγωνισμών  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή  στους  οποίους 

υποβάλλεται  μία μόνο προσφορά ή τελικά  γίνεται  αποδεκτή  μία  μόνο προσφορά και  εφόσον δεν 
υπάρχουν  συγκριτικά  στοιχεία  τιμών  είτε  προηγούμενων  διαγωνισμών  είτε  της  αγοράς  που  να 
επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 

Στον επαναληπτικό  διαγωνισμό και  εφόσον συντρέχουν  εκ  νέου  οι  παραπάνω περιστάσεις,  ο 
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 1  2  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 
α. Το προς προμήθεια είδος. 
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή. 
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς 
και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη 
διακήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
3.  Ο  Προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε  η  προμήθεια,  υποχρεούται  να 

προσέλθει  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος 
παράδοσης  των  υλικών  αρχίζει  να  υπολογίζεται  μετά  από  10  ημέρες  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης.  Τούτο δεν  ισχύει,  στην περίπτωση που ο  χρόνος  παράδοσης των 
υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
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σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, 
ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον  εκπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετική 
τηλεομοιοτυπία  στον  αλλοδαπό  προμηθευτή.  Στην  περίπτωση  που  η  πληρωμή  στον  προμηθευτή 
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ 
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 34 του του ΠΔ 118/07.  

ΑΡΘΡΟ 1  3  

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο 
κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός 
στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε 
αυτόν. 

Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο  κείμενο  της  σύμβασης  που  επισυνάφθηκε  στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 
του προμηθευτή. 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων  σφαλμάτων  ή 
παραδρομών. 

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση 
της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 
ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Χρόνος ισχύος σύμβασης: Ένα έτος με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου μέχρι την 
ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού και όχι πέραν του ενός (1) έτους

ΑΡΘΡΟ 1  4  
ΠΛΗΡΩΜΉ – ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας του κατακυρωθέντος συμβατικού είδους θα γίνει εντός 3 μηνών με βάση χρηματικό 
ένταλμα θεωρημένο από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά την διαπίστωση της πλήρους 
παράδοσης, οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και καλής λειτουργίας τους σύμφωνα  με τους 
όρους της Σύμβασης από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται. 
Ο ανάδοχος  κατά την πληρωμή επιβαρύνεται  με  τις  παρακάτω κρατήσεις:1,5% για Μ.Τ.Π.Υ.,  0,03% 
χαρτόσημο στην κράτηση του Μ.Τ.Π.Υ.  20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, και Φόρος εισοδήματος  4% για την 
προμήθεια ειδών.
Οι κρατήσεις επιβάλλονται με το άρθρο 7 του Ν. 2286/95.
Στα  τιμολόγια  πώλησης  –  δελτία  αποστολής  του  προμηθευτή,  θα  γίνεται  παρακράτηση  δύο  τοις 
εκατό(2%) επί της αξίας τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού 
υπέρ τρίτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν.3580/2007).
Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) 
ύψους 0,10%, 0,003% χαρτόσημο στην κράτηση της ΕΑΑΔΗΣΥ. και 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Επίσης μεταφορικά για την παράδοση των ειδών στο Ίδρυμα,    επιβαρύνουν τους προμηθευτές.
Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ενημερώνει  το  Νοσοκομείο  έγκαιρα  και  πάντως  πριν  την  έκδοση 
τιμολογίου για τυχόν αύξηση των τιμών κάποιου είδους.

ΑΡΘΡΟ 15

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η΄ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που ορίζει η σύμβαση. 
2. Mε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που 

πρέπει  να  αιτιολογείται,  ο  συμβατικός  χρόνος  φόρτωσης  -παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . παράδοσης δεν είναι 
μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή 
του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

3.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  Υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4.  Μετά  από  κάθε  προσκόμιση  υλικού  στην  αποθήκη  υποδοχής  τούτων,  ο  προμηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, 
στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης 
σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

5. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης . 
παράδοσης των υλικών 
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μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί  λόγοι  που καθιστούν αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης . παράδοσης, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 16

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
            Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στο Νοσοκομείο τα είδη στην ποσότητα και 

ποιότητα που θα του ορίζουν με έγγραφη τους παραγγελία και πάντα στην ώρα και ημέρα που αυτά θα 
του ορίζουν.

           Η παραπάνω έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου πρέπει να παραδίδεται στον χορηγητή 
στα  μέσα  τουλάχιστον  της  εβδομάδος  και  να  περιλαμβάνει  όλα  τα  είδη  που  θα  χρειάζεται  το 
Νοσοκομείο για να καλύψει τις ανάγκες της επόμενης εβδομάδας .      

          Το  Νοσοκομείο  είναι  υποχρεωμένο  να  γνωστοποιεί  στον  χορηγητή  με  έγγραφο  ή 
τηλεφώνημα του μέχρι  τις  13.30  το  μεσημέρι  της  προηγούμενης  ημέρας  της  παραλαβής των την 
ακριβή ποσότητα που χρειάζεται.

           Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση των ειδών που του παραγγέλθηκαν με 
τον  ισχυρισμό  πως  δεν  υπάρχουν  στην  Αγορά,  εκτός  αν  προσκομίσει  στο  Νοσοκομείο  βεβαίωση 
Αγορανομικής Υπηρεσίας πως πραγματικά δεν υπάρχει το είδος αυτό στην αγορά , αλλά και τότε 
πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα το Νοσοκομείο.

    Τα είδη θα πρέπει να παραδίνονται στο Νοσοκομείο   από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα   
08.00-12.00 πμ

           Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θα καθυστερήσει να παραδώσει τα είδη ή ακόμα και 
στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο  παραλείψει να χορηγήσει στο Νοσοκομείο είδη που θα 
του παραγγείλει ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που μπορεί να εισηγηθεί η επιτροπή Προμηθειών να 
του επιβληθούν, στο Νοσοκομείο στο οποίο σημειώθηκε η παράλειψη αυτή δικαιούται να αγοράσει τα 
είδη που δεν του προμήθευσε ο προμηθευτής από την ελεύθερη αγορά και σε βάρος του προμηθευτή.

          Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να παραδίδει είδη μέσα στην 
αποθήκη του Νοσοκομείου όπου θα τα παραλαμβάνει τριμελής επιτροπή που θα εξετάζει τόσο την 
ποιότητα όσο και την ποσότητα του κάθε είδους.

          Τα μέλη που θα αποτελούν την παραπάνω επιτροπή πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι και 
να συμμετέχει σ' αυτήν ένας τουλάχιστον γιατρός.

          Η επιτροπή αυτή έχει την αρμοδιότητα μετά τον έλεγχο των προς αγορά ειδών να δεχθεί ή 
να  απορρίψει  αυτά.  Κατόπιν  εγγράφου  αιτήσεως  του  προμηθευτή  υποβαλλομένης  εντός  του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Σε  περίπτωση  που  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  δεν  είναι  μεγαλύτερος  από  30 
ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του προμηθευτή 
να παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού.

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης με απόφαση του Δ.Σ. μετατίθεται. Η μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 
συμβατικών ειδών ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περίπτωση 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλουν κυρώσεις.  Σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση τυχόν διαφορών από την σύμβαση και την διακήρυξη αρμόδια για την επίλυση 
είναι τα δικαστήρια της Λήμνου.

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. 
2.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  καλείται  να  παραστεί,  εφόσον  το  επιθυμεί  ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο 
ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ: 

α. Με μακροσκοπική εξέταση. 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
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γ. Με πρακτική δοκιμασία 
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια 

υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, 
εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 
επιτροπή  παραλαβής  οριστικό  πρωτόκολλο  (παραλαβής  ή  απόρριψης)  μετά  τη  διενέργεια  του 
μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως 
χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, 
εκτός  από το  πρωτόκολλο μακροσκοπικού  ελέγχου και  δειγματοληψίας  και  οριστικό  πρωτόκολλο 
(παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν,  λόγω της φύσης του 
είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και 
δεν  μεσολαβούν  εργαστηριακοί  και  λοιποί  έλεγχοι  για  την  σύνταξη  του  οριστικού  πρωτοκόλλου, 
τούτο  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  χωρίς  να  προηγηθεί  σύνταξη  πρωτοκόλλου  μακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγματοληψίας. 

4.Σε  περίπτωση  που  η  επιτροπή  παραλαβής  απορρίψει  το  υλικό,  αναφέρει  στο  σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους 
της  απόρριψης  και  γνωματεύει  αν  το  υλικό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί.  Υπό  την  επιφύλαξη  των 
οριζομένων στα άρθρα του παρόντος, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του 
υλικού  δεν  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  του  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από 
την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή 
του  υλικού  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 
απόφαση.  Εάν  το  υλικό  απορρίπτεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  λόγω  παρεκκλίσεων  που 
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή 
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται 
και  αποστέλλονται  προς  έλεγχο,  στην  περίπτωση  που  με  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης 
εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω 
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. 

Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα 
αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  δειγμάτων.  Υπό  την  επιφύλαξη,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του 
Υπουργού  Ανάπτυξης,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η 
παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο 
οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση. 

5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών 
που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραλειπτέα  παρά  τις  αποκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  κατά  τον 
μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η 
παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από 
την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από 
τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που 
η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το 
υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραλειπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, 
προς  διενέργεια  των  περαιτέρω  ελέγχων,  τα  προβλεπόμενα  δείγματα  και  αντιδείγματα.  Στην 
περίπτωση  που  το  υλικό  κρίνεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  απορριπτέο  με  βάση  τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους 
ελέγχους.  Υπό  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  3,  εφόσον  κριθεί  από  το  αρμόδιο  όργανο  ότι  οι 
παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την 
απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του 
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υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον 
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής απόφασης. 

Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη 
απορριφθούν  οριστικά  ή  παραληφθούν  με  έκπτωση,  ανεξάρτητα  εάν  η  ανάθεση για  επανεξέταση 
γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6.  Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή 
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  μπορεί  να  παραπέμπεται  δειγματοληπτικά  για 
επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση 
που  παραλήφθηκε  οριστικά  από  την  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής.  Στην  περίπτωση  αυτή 
ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 

9.  Οι  ανωτέρω  διαδικαστικές  πράξεις  εφαρμόζονται  και  στους  φορείς  που  εκτελούν  τις 
προμήθειές  τους  με  βάση  τον  παρόντα  κανονισμό,  οι  δε  σχετικές  αποφάσεις  εκδίδονται  από τον 
αρμόδιο Υπουργό ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού 
ή  του  αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου 
οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  26  του  Π.Δ.180  ΦΕΚ 
150/2007. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα  παράδοσης  του  υλικού  μέχρι  την  προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του 
διαγωνισμού που γίνεται 

σε  βάρος  του,  πέραν  της  οποίας  ουδεμία  παράδοση  ή  αντικατάσταση  απορριφθέντος  υλικού 
γίνεται δεκτή. 

5.  Στον  προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση, 
επιβάλλονται,  με  απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για  την  διοίκηση του φορέα 
οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
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β.  Προμήθεια  του  υλικού  σε  βάρος  του  εκπτώτου  προμηθευτή  είτε  από  τους  υπόλοιπους 
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με 
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του 
του ΠΔ 118/07.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη 
και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιείται  νέα  προμήθεια  του  υλικού,  κατά  τα  παραπάνω 
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 

ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. 

Ο  αποκλεισμός,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  επιβάλλεται  μόνο  με  απόφαση  του  Υπουργού 
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η 
οποία υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο για  παροχή εξηγήσεων και  μετά  από αιτιολογημένη 
εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη 
της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ανεξάρτητα  εάν  τελικά  έκανε  ή  όχι  χρήση  του 
δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 32 του του ΠΔ 118/07.  

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, 
είτε  με  κατάπτωση  της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για 
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου 
ύστερα από γνωμοδότηση του  αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή  της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της  σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός 
χρόνος δεν  είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών, ο δε προμηθευτής  θεωρείται ως εκπρόθεσμος 
και υπόκειται σε κυρώσεις  λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν 
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αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην  προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και 
εφόσον  έχει  λήξει  ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή  καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την 
κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την 
παρέλευση των 5 πρώτων  ημερών,   επιβάλλεται  πρόστιμο  στον  προμηθευτή  10%  επί  της 
αντίστοιχης  συμβατικής  αξίας.  Σε  περίπτωση  τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα 
υλικά δεν  επιστρέφονται  πριν  την  ολοκλήρωση  παράδοσης  των υλικών και των υπολοίπων 
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του 
χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την 
παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας για  την  παράδοσή  τους.  Το  παραπάνω 
πρόστιμο  του 10%  επιβάλλεται  και  στην  περίπτωση  αυτή.  Μετά  την  παρέλευση του 
εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά 
εκποιούνται  ή  καταστρέφονται  κατά  την  κρίση  του  φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.

2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει  την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε 20 
ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής  παραλαβής  της  νέας  ποσότητας.  Η  προθεσμία 
αυτή  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από   αίτημα  του  προμηθευτή, που θα υποβληθεί 
απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν  από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 
Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της  συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν 
παρέλθει η προθεσμία  αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση 
της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.

3.  Με  απόφαση  του  αρμοδίου  Υπουργού  ή  του  αρμοδίου  για  τη  διοίκηση  του  φορέα 
οργάνου,  ύστερα από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  μπορεί  να εγκριθεί η επιστροφή 
στον προμηθευτή των υλικών που  απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση  ο  προμηθευτής  να  καταθέσει  χρηματική  εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ 
Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  έχει  σταλεί  για  δημοσίευση  στην  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  και για ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων:
1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
2) Επιμελητηρίου Λέσβου
3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου
4) Δήμο Λήμνου
5) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου
6) Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείο στο www.limnoshospital.gr 
Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του Δημοσίου Νόμοι και 
διατάξεις.

                                                                                 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                       ΙΣΜΗΝΗ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ
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Παράρτημα Α (Πίνακας Ειδών-Ποσοτήτων-Τεχνικές Προδιαγραφές)

1 ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με στειλεό που συνδυάζει την ενέργεια των συμβατικών 
υπερήχων των 43ΚΗz με την ενέργεια των υπερήχων στρέψης (αριστερόστροφα-δεξιόστροφα) των 
32 ΚΗz και περιλαμβάνει:
Α. Δύο (2) καλύμματα έγχυσης για στειλεό φακοθρυψίας
Β. Κάλυμμα τραπεζιδίου MAYO Τεμ. 2 διαστάσεων 80Χ145 cm
Γ. Ένα tip φακοθρυψίας από τιτάνιο ευθύ με επικάλυψη από τεφλόν τοποθετημένο μέσα σε κλειδί
Δ. Θάλαμος δοκιμών
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Ε.  Κασέτα φακοθρυψίας  περισταλτικής  αντλίας  κλειστού τύπου που αποτελείται  από πολλαπλές 
σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης από υλικό PVC και από ένα σάκο συλλογής υγρών 500cc. Η 
σωλήνωση της αναρρόφησης έχει  μικρή εσωτερική διάμετρο και φέρει στην πίσω επιφάνειά της 
μεμβράνες τόσο για τον έλεγχο του κενού όσο και της έγχυσης.
Στ. Ένα κλειδί για tip πλύσης – αναρρόφησης.

και εναλλακτικά 
Τα ίδια με παραπάνω + 

- πεδία (1)  χειρουργικά αποστειρωμένα για χειρουργικές επεμβάσεις  καταρράκτη με 
σάκους  περισυλλογής  υγρών εκατέρωθεν του πεδίου,  ενσωματωμένο αυτοκόλλητο 
τεμνόμενο οθώνειο χωρίς  οπή με προστατευτικό έλασμα προσώπου 1,60Χ2,50  cm 
περίπου.

- Ζεύγος καλυμμάτων μπράτσων οφθαλμολογικής καρέκλας αποστειρωμένα.
- Μπλούζα χειρουργείου αποστειρωμένη τεμ  3

Εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα 2  5  0 τεμάχια  

2   ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  

Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με στειλεό που συνδυάζει την ενέργεια των συμβατικών 
υπερήχων των 43ΚΗz με την ενέργεια των υπερήχων στρέψης (αριστερόστροφα-δεξιόστροφα) των 
32 ΚΗz και περιλαμβάνει:
Α. Δύο (2) καλύμματα έγχυσης
Β. Κάλυμμα τραπεζιδίου MAYO Τεμ. 2 διαστάσεων 80Χ145 cm
Γ. Ένα tip φακοθρυψίας από τιτάνιο κεκαμμένο για τομές 2.2mm τοποθετημένο μέσα σε κλειδί
Δ. Θάλαμος δοκιμών
Ε.  Κασέτα φακοθρυψίας  περισταλτικής  αντλίας  κλειστού τύπου που αποτελείται  από πολλαπλές 
σωληνώσεις πλύσης και αναρρόφησης από υλικό PVC και από ένα
σάκο συλλογής υγρών 500cc. Η σωλήνωση της αναρρόφησης έχει μικρή εσωτερική διάμετρο και 
φέρει στην πίσω επιφάνειά της μεμβράνες τόσο για τον έλεγχο του κενού όσο και της έγχυσης.
Στ. Ένα κλειδί για tip πλύσης – αναρρόφησης.
και εναλλακτικά 
Τα ίδια με παραπάνω + 

- πεδία (1)  χειρουργικά αποστειρωμένα για χειρουργικές επεμβάσεις  καταρράκτη με 
σάκους  περισυλλογής  υγρών εκατέρωθεν του πεδίου,  ενσωματωμένο αυτοκόλλητο 
τεμνόμενο οθώνειο χωρίς  οπή με προστατευτικό έλασμα προσώπου 1,60Χ2,50  cm 
περίπου.

- Ζεύγος καλυμμάτων μπράτσων οφθαλμολογικής καρέκλας αποστειρωμένα.
- Μπλούζα χειρουργείου αποστειρωμένη τεμ  3

Εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα 50 τεμάχια

3. ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 20 G, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Α. Κασέτα πολλαπλών σωληνώσεων,  με  σάκο συλλογής  500cc,  συμβατή  με μηχάνημα οπίσθιας 
υαλοειδεκτομής με αντλία Venturi, είτε με περισταλτική.
Β. Σωλήνωση εξώθησης που συνδέεεται με την κασέτα.
Γ. Κάνουλα έγχυσης 20 G.
Δ. Λόγχη παρακέντησης 20 G.
Ε. Σετ διαχείρισης ροής ορού.
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ΣΤ. Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής 20 G μιας χρήσης και πνευματικής οδήγησης τύπου γκιλοτίνας, 
έως και 2.500 κοπών το λεπτό.
Z. Διατηρητές προσθίου θαλάμου 20G x 9/64in
H. Αποστειρωμένο οθόνιο για την επιφάνεια αφής του μηχανήματος.
Θ. Σωληνώσεις πλύσης αναρρόφησης για τον στειλεό υαλοειδεκτομής.
και εναλλακτικά 
Τα ίδια με παραπάνω + 
Ι. Κάλυμμα τραπεζιδίου MAYO Τεμ. 2 διαστάσεων 80Χ145 cm
Κ. Ζεύγος καλυμμάτων μπράτσων οφθαλμολογικής καρέκλας αποστειρωμένα.
Λ.  Πεδία  (1)  χειρουργικά  αποστειρωμένα  για  χειρουργικές  επεμβάσεις  καταρράκτη  με  σάκους 
περισυλλογής υγρών εκατέρωθεν του πεδίου, ενσωματωμένο αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνειο χωρίς 
οπή με προστατευτικό έλασμα προσώπου 1,60Χ2,50 cm περίπου.
M. Μπλούζα χειρουργείου αποστειρωμένη τεμ  3

Εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα 10 τεμάχια

4. ΠΑΚΕΤΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 25 G , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Α. Κασέτα πολλαπλών σωληνώσεων, με σάκο συλλογής 500cc, συμβατή με μηχάνημα
οπίσθιας υαλοειδεκτομής με αντλία Venturi, είτε με περισταλτική.
Β. Σωλήνωση εξώθησης που συνδέεεται με την κασέτα.
Γ. Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας ευρείας γωνίας 25 G, με καλώδιο.
Δ. Κάνουλα έγχυσης 4 mm.
Ε. Σκληρικές τάπες 25 G.
ΣΤ. Λόγχη παρακέντησης 25 G.
Ζ. Σετ διαχείρισης ροής ορού. (Συσκευή ορού για ισότονο διάλυμα νατρίου)
Η. Στρόφιγγα τριών δρόμων.
Θ. Σετ trocar 25G αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιρίδια και τρείς trocar κάνουλες.
Ι. Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής 25 G μιας χρήσης και πνευματικής οδήγησης τύπου
γκιλοτίνας, έως και 2.500 κοπών το λεπτό.
Κ. Αποστειρωμένο οθόνιο για την επιφάνεια αφής του μηχανήματος.
Λ. Σωληνώσεις πλύσης αναρρόφησης για τον στειλεό υαλοειδεκτομής.
Μ. Κάλυμμα τραπεζιδίου MAYO Τεμ. 2
Ν. Ζεύγος καλυμμάτων μπράτσων οφθαλμολογικής καρέκλας αποστειρωμένα.
Ξ.  Πεδία  (1)  χειρουργικά  αποστειρωμένα  για  χειρουργικές  επεμβάσεις  καταρράκτη  με  σάκους 
περισυλλογής υγρών εκατέρωθεν του πεδίου, ενσωματωμένο αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνειο χωρίς 
οπή με προστατευτικό έλασμα προσώπου 1,60Χ2,50 cm περίπου.
O. Μπλούζα χειρουργείου αποστειρωμένη τεμ  3

Εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα 5 τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ

1. Μηχάνημα φακοθρυψίας υπερήχων, περισταλτικής αντλίας, κατάλληλο και για υαλοειδεκτομές 
προσθίου ημιμορίου, και χρήση διπολικής / ή και μονοπολικής διαθερμίας.
2.  Δυνατότητα χρήσης περισταλτικής  αντλίας χωρίς  να απαιτείται  εξωτερική χρήση αέρα για τη 
λειτουργία του.
3. Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας, συμβατό με χρήση μαχαιριδίου 0.9 mm.
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4. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών του μηχανήματος.
5. Λειτουργία πρόσθιας πνευματικής υαλοειδεκτομής έως και 800 κοπών το λεπτό, με στυλεό τύπου 
γκιλοτίνας.
6. Λειτουργία αναρρόφησης 0-600mmHg.
7.  Να  διαθέτει  ποδοδιακόπτη  που  να  επιτρέπει  γραμμικό  έλεγχο  ισχύος  υπερήχων  και  έντασης 
αναρρόφησης, και να υποστηρίζει λειτουργία αντίστροφης ροής (REFLUX).
8. Να διαθέτει οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων, έγχρωμη και επίπεδη.
9. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ)

1.  Tip φακοθρυψίας 0.9 mm διαφόρων τύπων για επεμβάσεις μικρής τομής συμβατό με τα ανωτέρω 
πακέτα (ποσότητα 20) 
2. Στυλεός φακοθρυψίας υπερήχων στρέψης (ποσότητα 50)
3. Τip phaco- fragmentation (ποσότητα 5)
4. Καλύματα έγχυσης (Sleeves), για τομές 2.2, 2.4, 2.6 mm συμβατά με τα ανωτέρω πακέτα 
(ποσότητα 10, 10, 10 αντίστοιχα).
5. Στειλεοί πρόσθιας υαλοειδεκτομής (ποσότητα 5)
6. Στειλεοί ενδοφωτισμού (ποσότητα 2)
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