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ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Τηλ. & Fax: 210 3451620 
ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/03/1031 
  Σ.255 
  Αθήνα, 26  Μαρ 20 
  Συνηµ.: -1- ∆ιακήρυξη 
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις-∆ιαγωνισµοί  
 
ΣΧΕΤ: 

 
α. 

 
Ν.4412/16 

 β. Φ.831.3/48/1203209/Σ.783/21 Φεβ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ. 
 γ. Φ.604/68/1205327/Σ.1122/17 Μαρ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο Τµ. 
 
 1. Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 καθώς και την κείµενη νοµοθεσία µε τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη. 
 
  β. Το (β) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση σε βάρος της 
µερίδας αποθέσεων «Πόροι Φαρµακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη 
αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’ αριθµ. 04/2020, για την προµήθεια τεσσάρων (4) 
οδοντιατρικών µονάδων για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ(CPV: 33192400-6). 
 
 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 του ν.4412/16, 
που αναφέρεται στους συνοπτικούς διαγωνισµούς, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή).  
 
 3. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ 24% και 
κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων.  
 
 4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών, 
«Στρατόπεδο Επιάτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος, Τηλ: & Fax 
210 3451620. 
 
 5. Η ηµεροµηνία διενέργειας – κατάθεσης των προσφορών του 
διαγωνισµού: είναι η 15 Απριλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 
 
 6. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, 
πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): 
http://www.army.gr/. 
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 7. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης περιλαµβάνουν την 
παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα «Α» έως «Γ» Παραρτήµατα που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
 8. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
 9. Το ΓΕΣ/∆3 που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τη δηµοσίευση 
της υπόψη διακήρυξης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ώστε να 
επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός. 
 
 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΓΕΣ/∆3 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο ΤΜ. 
∆ΥΒ/∆ΥΓ 
441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προµηθειών 
 
 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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Σελίδα 1 

 
441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Φ. 600.16/03/1031 
Σ.255 
Αθήνα,  26  Μαρ 20 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2020 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
 
 
 

Η Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού 
 

διακηρύσσει 
 

συνοπτικό διαγωνισµό υπ’ αριθ. 04/2020 για την προµήθεια τεσσάρων (4) 
οδοντιατρικών µονάδων για την κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ (CPV:33192400-6), 
 
εκτιµώµενης αξίας 40.000,00 Ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 % και κρατήσεων 14,23068% υπέρ τρίτων), 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
 
α) τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) και 
 
β) τους όρους της παρούσας 
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Σελίδα 2 
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Άρθρο 15ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών      9 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10 
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Σελίδα 3 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως : 
 α. Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆» 
 β. Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 
 γ. Ν. 3861/10 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
 δ. Ν. 3918/11 «Σύστηµα Προµηθειών Υγείας» 
 ε. Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 
 στ. παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 
 ζ. Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις 
 η. Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1 
 θ. Ν. 4270/14 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας - ∆ηµόσιο 
Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις» 
 ι. Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία»    
 ια. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 ιβ. Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
 ιγ. Π∆ 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
 ιδ. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
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Σελίδα 4 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Άρθρο 1ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Αναθέτουσα αρχή: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού /  

Γραφείο Προµηθειών 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Στρατόπεδο «Επτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174 
Ταχ.Κωδ.: 17778 
Τηλ.: 210 3451620 
Telefax: 210 3451620 
E-mail: 441abyy.promith@gmail.com 
Πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα 
 
Άρθρο 2ο : Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 
 
 Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από τη διατεθείσα µε τη 
Φ.831.3/48/1203209/Σ.783/21 Φεβ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4Ο ΤΜ πίστωση σε βάρος της 
µερίδας αποθέσεων «Πόροι Φαρµακείων» που τηρούνται στο ΣΦΑ, προς κάλυψη 
αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύµβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 40.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και νόµιµων κρατήσεων 
14,23068% υπέρ τρίτων. Το είδος της προµήθειας κατατάσσεται στους κώδικες 
κοινού λεξιλογίου δηµόσιων συµβάσεων (CPV) : 33192400-6. 
 
Άρθρο 3ο : Αντικείµενο της Σύµβασης – Προθεσµία Υλοποίησης 
 
 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το συνοπτικό διαγωνισµό 
υπ’ αριθ. 04/2020, για την προµήθεια τεσσάρων (4) οδοντιατρικών µονάδων για την 
κάλυψη αναγκών της 441 ΑΒΥΥ. Οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του 
αντικειµένου της σύµβασης περιγράφονται στο Παράρτηµα «Α» το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Η Υπηρεσία επιθυµεί τα υλικά να παραδοθούν το συντοµότερο από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ως τόπος παράδοσης των υλικών 
καθορίζεται η 441 ΑΒΥΥ. Οι προµηθευτές να προσδιορίσουν και να δηλώσουν 
επακριβώς το χρόνο σε ηµερολογιακές ηµέρες (όχι µήνες), που έχουν τη δυνατότητα 
να παραδώσουν τα υλικά. 
 
Άρθρο 4ο : Κριτήριο Ανάθεσης 
 
 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 ν.4412/16, 
που αναφέρεται στους συνοπτικούς. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 2. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 του 
ν.4412/16). 
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Σελίδα 5 

Άρθρο 5ο : Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα 
 

 1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών, 
οδός Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος. 
 
 2. Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 15 
Απριλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 
 
 3. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
 
 4. Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.army.gr/. 
 
Άρθρο 6ο : Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
 
 Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
 
 α Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
 
 β. ∆εν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύµβασης, εφόσον επιλεγούν. 
 
 γ. Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Σελίδα 6 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

 
Άρθρο 7ο : Έγγραφα της Σύµβασης 
 
 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης αποτελούνται από 
την παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής, ήτοι: 
 
  α. Παράρτηµα «Α»: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής Μονάδας 
 
  β. Παράρτηµα «Β»: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) 
 
  γ. Παράρτηµα «Γ»: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
Προσωρινού Αναδόχου 
 
Άρθρο 8ο : Γλώσσα ∆ιαδικασίας 
 
 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί τη βάση των απαιτήσεων –της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
 2. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
 
Άρθρο 9ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής 
 
 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, 
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:  
 
  α. Κράτος-µέλος της Ένωσης.  
 
  β. Κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).  
 
  γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό 
που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 
5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως 
άνω Συµφωνίας καθώς και  
 
  δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα ανάπτυξης λογισµικού και διαθέτουν την αντίστοιχη 
εµπειρία. 
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 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
  
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών 
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρων. 
 
Άρθρο 10ο : Εγγυήσεις Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης 
 
 1. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 
του ν.4412/16, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
εξακοσίων (600,00 €) ευρώ. 
 
 2. Ο προσφέρων, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, 
υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/16, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, 
εκτός Φ.Π.Α. 
 
 3. Η ανωτέρω εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα οριζόµενα 
στοιχεία στην παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 11ο : Λόγοι Αποκλεισµού 
 
 1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους αναφερόµενους, στο άρθρο 73 του ν.4412/16, λόγους. 
 
 2. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/16, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
 
Άρθρο 12ο : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 

 
 1. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή 
µε το αντικείµενο της σύµβασης.  
 
 2. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
 3. Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα στο κράτος εγκατάστασής τους.  
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Άρθρο 13ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών 
 
 1. Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονοµικοί φορείς 
υποβάλλουν ως ∆ικαιολογητικό Συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, το οποίο αποτελεί 
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
  α. ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της 
παρούσας (άρθρο 73 του ν.4412/16). 
 
  β. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσας. 
 
 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί 
να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά 
της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
 
Άρθρο 14ο : Κατάρτιση και Περιεχόµενα Προσφορών 
 
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις – τεχνικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας διακήρυξης. 
Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην 441 ΑΒΥΥ, 
έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 96 του Ν.4412/16). 
 
 2. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα και διορθώσεις. 
 
 3. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 
ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
 4. Εντός του φακέλου της προσφοράς οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν: 
 
  α. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
στον πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχεται συµπληρωµένο το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του Παραρτήµατος «Β» της 
παρούσας. 
 
  β. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά (παράγραφος 5 
παρόντος άρθρου) σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την 
παρούσα. 
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  γ. Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
 5. Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, 
να περιέχει τα ακόλουθα:  
 
  α. Συµπληρωµένο το Φύλλο Συµµόρφωσης της Προσθήκης «1» του 
Παραρτήµατος «Α» της Τεχνικής Προδιαγραφής. 
 
  β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες 
δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια κ.α.), ζητούµενα από τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
 7. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στην προσφορά του και ειδικότερα 
στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να επισυνάψει συµπληρωµένο το ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α» της Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς του προµηθευτή µε τις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής της Υπηρεσίας, όπου στη στήλη (γ) αναγράφεται αν 
το προσφερόµενο υλικό είναι σύµφωνο µε τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Σε περίπτωση µη συµφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε 
αυτές αποτελούν πλεονέκτηµα είτε µειονέκτηµα) του προσφερόµενου υλικού σε 
σύγκριση µε τα στοιχεία της προδιαγραφής. Ακόµη πρέπει στις απαντήσεις να 
γίνεται παραποµπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή "PROSPECTUS" του υπό προµήθεια 
είδους, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να 
πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισηµαίνεται η ορθή και σύµφωνα µε τα παραπάνω 
σύνταξη του "Φύλλου Συµµόρφωσης", ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κοµµάτι 
της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε 
περίπτωση που ο προσφερόµενος χώρος στη στήλη (γ) δεν επαρκεί, ο 
προµηθευτής µπορεί να επισυνάπτει ιδιαίτερο φύλλο όπου θα συµπληρώνει τις 
απαντήσεις του, κάνοντας αντίστοιχες παραποµπές. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
 
 8. Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, 
περιέχει την οικονοµική προσφορά η οποία δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε 
ολογράφως και αριθµητικώς µε την προσφερόµενη τιµή να αντιπροσωπεύει την 
καθαρή αξία, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ήτοι 14,23068%, 
τις οποίες επιβαρύνεται ο προµηθευτής. 
 
 9. Επισηµάνεται ότι το περιεχόµενο των παραπάνω υποφακέλων της 
προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD. 
 
Άρθρο 15ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 180 
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να 
παρατείνουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 97 του 
Ν.4412/16. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Άρθρο 16ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.4412/16, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη 
του διαγωνισµού. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 
 
 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16. Αρχικά αξιολογείται ο (υπο)φάκελος 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», στην συνέχεια ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών καταγράφονται σε πρακτικό. 
 
 3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», αποσφραγίζονται, κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 
 
 4. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι 
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
 5. Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών) 
επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής (παράγραφος 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/16), η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
 
 6. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
19 της παρούσης. 
 
Άρθρο 17ο : Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης 
 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει 
σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 11 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 12 αυτής όπως στο 
Παράρτηµα «Γ» της παρούσης. 
 
 2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. Ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών 
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παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή. Επισηµάνεται ότι τα παραπάνω 
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD.  
 
 3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης 
όπως καθορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 
 
 4. Παράταση υποβολής των δικαιολογητικών, µπορεί να δωθεί, µετά από 
υποβολή σχετικού αιτήµατος εντός της  καθορισµένης µε την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου προθεσµίας, συνοδευόµενου από έγγραφα που αποδεικνύουν την αίτηση 
χορήγησής τους, και µόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την έκδοσή τους από τις 
αρµόδιες αρχές. 
 
 5. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα διαλαµβανόµενα στον ν.4412/16. 
 
 6. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα οικονοµική προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 
  α. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
 
  β. ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
 
  γ. Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας.  
 
 7. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή 
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία µαταιώνεται. 
 
 8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε 
τη σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 
 
 9. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
Άρθρο 18ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

 
 1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε 
το άρθρο 105 του ν.4412/16, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  
 
 2. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
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  α. Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 
στο άρθρο 19 της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής 
και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 
 
  β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει και σε όσους οικονοµικούς φορείς δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. 
 
 3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή 
του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
 4. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως 
άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
Άρθρο 19ο : Ενστάσεις 
 
 1. Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:  
 
  α. Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση 
κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η προθεσµία άσκησης της 
ένστασης είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.  
 
  β. Κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ηµεροµηνία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών. 
 
 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/16, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 127 του Ν.4412/16, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
 
Άρθρο 20ο : Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
 
 Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν.4412/16, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της 
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ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα 
ή η παράλειψη. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

 
Άρθρο 21ο : Εκτέλεση Σύµβασης 
 
 1. Η σύµβαση καταρτίζεται από το γρ. προµηθειών της 441 ΑΒΥΥ και 
υπογράφεται από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη. Συντάσσεται µε βάση τους όρους 
της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου 
που έγινε αποδεκτή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
 
 2. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

���� Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
���� Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
���� Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
���� Το αντικείµενο της σύµβασης (είδος και την ποσότητα των 

προµηθευόµενων ειδών περιγραφή εργασίας). 
���� Το χρονοδιάγραµµα. 
���� Την συµφωνηθείσα τιµή. 
���� Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης. 
���� Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του 

αναδόχου 
 
 3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 202 του ν.4412/16: 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια 
είδη. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
Άρθρο 22ο : Τροποποίηση – Λύση Σύµβασης 
 
 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 23ο : Πληρωµή 
 
 1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από το Στρατιωτικό Φαρµακείο 
Αθηνών σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης στον αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του 
προµηθευτή και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες µετά τη σύνταξη του 
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πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών, µε βάση τα παρακάτω 
δικαιολογητικά. 
 
  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών 
 
  β. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 
  γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 
  δ.  Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό που ζητηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
 3. Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις: 
 

Υπέρ ΜΤΣ 4,00% 
Υπέρ ΕΚΟΕΜΣ 8,00% 
Υπέρ ΒΑΜ 2,00% 
Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,07% 
Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
Υπέρ Χαρτοσήµου 0,0839% 
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου 0,01678 
ΣΥΝΟΛΟ 14,23068% 

 
4. Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος 

(Φ.Ε.) ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των 
υλικών, ήτοι στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Άρθρο 24ο : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις 
 
 Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη 
παράδοσης υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, 
κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 204, 206, 
207, 213 του Ν.4412/16 
  
Άρθρο 25ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση εντός της 
προθεσµίας που θα έχει οριστεί στη σύµβαση. 
 
 2. Η παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται από επιτροπή που 
συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους 
προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-παραλαβής του είδους 
µε παρατηρήσεις –απόρριψης των ειδών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 
του ν. 4412/16. 
 
 3. Για τις περιπτώσεις µη παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης µέσα 
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, απόρριψη συµβατικών 
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υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 206 
και 213 του ν.4412/16. 
 
Άρθρο 26ο : Προσφυγές 
 
 Ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 205 του ν.4412/16, µπορεί κατά 
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 
206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής Μονάδας 
«Β» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 
«Γ» Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  26  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ  
Φ.600.16/03/1031/Σ.255  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
       ΣΕΛΙ∆Α 
 
1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ        Α-3 
 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ         Α-3 
 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ          Α-3 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ      Α-3 
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ      Α-7 
 
5.1 ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ    Α-7 
 
6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ        Α-7 
 

20PROC006479652 2020-03-26

ΑΔΑ: ΨΩΨΙ6-8ΟΗ



Α-3 

 1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
  1.1 Η οδοντιατρική έδρα θα χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση 
οδοντιατρικών ασθενών.  
 
  1.2 Ειδικό κάθισµα για χρήση από οδοντίατρο ή βοηθό οδοντιάτρου 
κατά τη διενέργεια οδοντιατρικών επεµβάσεων. 
 
 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
 
  Οδηγία 93/42/EOK Του Συµβουλίου Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 
14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  
 
 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  
 
  3.1 Οδοντιατρική έδρα: 
 
NSC IIG INC CPV 
6520 Α23800 30715 33192400-6 
 
  3.2 Κάθισµα Ιατρού 
 
NSC IIG INC CPV 
6520 T243-K 28018-11 33193120-6 
 
 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
  Το οδοντιατρικό συγκρότηµα να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο 
σύγχρονης τεχνολογίας. Αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία τα οποία εν συνεχεία 
περιγράφονται αναλυτικά:  
 
  4.1. Έδρα  
  4.2. Εργαλειοφόρος κεφαλή (Ταµπλέτα Εργασίας)  
  4.3. Σύστηµα αναρροφήσεων-πτυελοδοχείου-αποχέτευσης  
  4.4. Προβολέας  
  4.5. Χειριστήριο βοηθού  
  4.6. Ποδοδιακόπτης ελέγχου κοπτικών εργαλείων  
  4.7. Κουτί κεντρικής τροφοδοσίας  
  4.8. Κάθισµα Ιατρού 
  4.9. Αεροσυµπιεστή οδοντιατρείου  
 
  4.1. Ε∆ΡΑ  
 
   4.1.1. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτροµηχανική ή 
ηλεκτροϋδραυλική.  
 
   4.1.2. Να διαθέτει µνήµη µε τουλάχιστον δύο (2) 
προγραµµατιζόµενες θέσεις.  
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   4.1.3. Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στην εργαλειοφόρο 
κεφαλή καθώς και στο χειριστήριο του βοηθού.  
 
   4.1.4. Να διαθέτει φρένο ασφαλείας που να µπλοκάρει την 
κίνηση της έδρας όταν τα κοπτικά είναι εν χρήσει καθώς και όταν αυτή συναντά 
κάποιο εµπόδιο που εµποδίζει την κίνηση της.  
 
   4.1.5. Να διαθέτει ερεισικέφαλο διπλής άρθρωσης µε 
δυνατότητα πολλαπλών ρυθµίσεων.  
 
   4.1.6. Να διαθέτει αριστερό σταθερό βραχίονα υποστήριξης.  
 
  4.2. ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗ  
 
   4.2.1. Να είναι ικανοποιητικού µεγέθους να εκτελεί κινήσεις σε 
όλα τα επίπεδα και να µπορεί να πλησιάζει τον ασθενή ικανοποιητικά ακόµα και 
όταν η έδρα βρίσκεται σε θέση οριζοντίωσης.  
 
   4.2.2. Με τη βοήθεια του κατάλληλου µηχανισµού, να 
ακινητοποιείται µε ακρίβεια και ασφάλεια και να µην µετακινείται ακόµα και όταν 
τοποθετηθούν επάνω της οδοντιατρικά εργαλεία και µικροσυσκευές.  
 
   4.2.3. Οι σωλήνες σύνδεσης των κοπτικών εργαλείων  
(µικροµότορ- αερότορ-υπέρηχοι) και της αεροϋδροσύριγγας µε την εργαλειοφόρο 
κεφαλή να έρχονται πάνω από την ταµπλέτα (over patient delivery) ή κάτω από την 
ταµπλέτα, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι, και να είναι εύκαµπτοι και ευθείς (όχι 
σπιράλ), ώστε να µπορούν να απολυµανθούν. Θα πρέπει δε, να είναι ανθεκτικοί στα 
συνήθη χηµικά απολυµαντικά  
 
   4.2.4. Σε όλες τις γραµµές τροφοδοσίας των κοπτικών 
εργαλείων της εργαλειοφόρου κεφαλής θα πρέπει να δύναται να ρυθµιστεί η πίεση 
του αέρα και του νερού.  
 
   4.2.5. Θα πρέπει επ΄ αυτής να βρίσκεται χειριστήριο που να 
ρυθµίζει τις κινήσεις τις έδρας, την πλήρωση του ποτηριού του ασθενούς µε νερό, 
καθώς και την έκπλυση του πτυελοδοχείου.  
 
   4.2.6. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι soft-touch.  
 
   4.2.7. Η εργαλειοφόρος κεφαλή θα πρέπει να έχει τον 
παρακάτω εξοπλισµό:  
 
     α. Τουλάχιστον µία (1) γραµµή airotor µε φως, chip-
blower, και ταχυσύνδεσµο χειρολαβών για χειρολαβές µε ρουλεµάν. Η γραµµή να 
διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop).  
 
     β. Η γραµµή airotor θα είναι εξοπλισµένη µε χειρολαβή 
airotor που θα διαθέτει πολλαπλό σύστηµα ψεκασµού ύδατος, σύστηµα µεταφοράς 
φωτός και σύστηµα συγκράτησης εγγλυφίδων µε press-button. Η χειρολαβή θα 
πρέπει να δύναται να αποστειρωθεί στο αυτόκαυστο. Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα 
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αντεπιστροφής (back suction stop) και σύστηµα καθαρής κεφαλής (clean head 
system).  
 
     γ. Μια γραµµή για  micromotor, ανεξάρτητη, µε φως, 
chip-blower, παροχή αέρα για την ψύξη του micromotor καθώς και παροχή νερού 
και αέρα για το spray της χειρολαβής.  
 
     δ. Η γραµµή micromotor θα είναι εξοπλισµένη: 
 
      • µε ηλεκτρικό micromotor µε ταχύτητα λειτουργίας 
έως 40.000rpm µε φως και εσωτερικό σύστηµα µεταφοράς αέρα και νερού.  
 
      • µε µία (1) γωνιακή χειρολαβή εξισωτική (1/1), µε 
εσωτερική µεταφορά αέρα και νερού για το spray, φως και σύστηµα συγκράτησης 
εγγλυφίδων press-button.  
 
     ε. Μία γραµµή για την αεροϋδροσύριγγα, εξοπλισµένη 
µε αεροϋδροσύριγγα, η οποία να µπορεί να αποσπάται για καθαρισµό και 
απολύµανση, ενώ θα πρέπει να µπορεί να αποστειρώνεται και στο αυτόκαυστο. Θα 
πρέπει να διαθέτει ακροφύσιο µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών.  
 
     στ. Μια γραµµή για πιεζοηλεκτρικούς υπερήχους, 
εξοπλισµένη µε χειρολαβή. Η χειρολαβή θα πρέπει να µπορεί να αποστειρώνεται 
στο αυτόκαυστο, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται από:  
 
      • Τρία (3) ξέστρα για περιοδοντολογική χρήση.  
 
      • Κλειδί για την ασφάλιση των ξέστρων στην 
χειρολαβή, δυνάµενο και αυτό να αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.  
 
  4.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ – ΠΤΥΕΛΟ∆ΟΧΕΙΟΥ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
   4.3.1. Το πτυελοδοχείο να ακολουθεί τις κινήσεις της έδρας 
στον κατακόρυφο άξονα. 
 
   4.3.2. Η έκπλυση της λεκάνης του πτυελοδοχείου να γίνεται µε 
αυτόµατο χρονοκύκλωµα και µε συνεχή ροή ύδατος. Η ροή του νερού να δύναται να 
ρυθµιστεί. Η λεκάνη να διαθέτει φίλτρο συγκράτησης στερεών.  
 
   4.3.3. Να υπάρχει θέση για ποτηράκι, το οποίο να γεµίζει µε 
νερό και η ποσότητα του νερού να µπορεί να προρυθµιστεί.  
 
   4.3.4. Το σύστηµα να διαθέτει ηλεκτρική σιελαντλία, µε ελαστικό 
προστόµιο και εύκαµπτο σωλήνα, η οποία να είναι αποσπώµενη. Να υπάρχει 
φίλτρο συγκράτησης στερεών, το οποίο να είναι αποσπώµενο, προκειµένου να 
καθαρίζεται.  
 
   4.3.5. Να διαθέτει γραµµή χειρουργικής αναρρόφησης µε 
σωλήνα αναρρόφησης εύκαµπτο και µηχανικό κλείστρο. Η χειρουργική αναρρόφηση 
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να είναι και αυτή αποσπώµενη και να έχει φίλτρο συγκράτησης στερεών, όπως 
περιγράφηκε στην παράγραφο 3.6.  
 
   4.3.6. Το µοτέρ των χειρουργικών αναρροφήσεων να είναι 
κλειστού τύπου, συνεχούς εκροής, χωρίς κάδο συγκέντρωσης λυµάτων, ισχύος 
τουλάχιστον 400 Watt, και να καλύπτεται από ειδικό κουτί προστασίας, που να 
παρέχει ικανοποιητική ηχοµόνωση. Το µοτέρ θα είναι τοποθετηµένο εκτός κλινικού 
χώρου και πρέπει να είναι ικανό να λειτουργεί αποδοτικά από απόσταση. 
 
  4.4. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  
 
   4.4.1. Να είναι αναρτηµένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστηµα 
µε µηχανισµό που να εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα. Να εκτελεί κινήσεις σε 
όλους τους άξονες, παρέχοντας δυνατότητα ευχερούς στόχευσης στο πεδίο 
εργασίας.  
 
   4.4.2. Να προσφέρει ψυχρό φωτισµό, συγκεντρωτικό.  
 
   4.4.3. Να είναι φωτιστικής ικανότητας ισχύος τουλάχιστον 
15.000 Lux  
 
   4.4.4. Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της φωτιστικής ισχύος.  
 
  4.5. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ  
 
   Με αυτό εκτελούνται οι βοηθητικές λειτουργίες τµηµάτων του 
συγκροτήµατος, που γίνονται µε άσηπτες κινήσεις του βοηθού. Το χειριστήριο του 
βοηθού πρέπει να έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:  
 
   4.5.1. Να διαθέτει χειριστήριο soft touch µε το οποίο να ελέγχει:  
 
    α) Τις κινήσεις της έδρας.  
 
    β) Τη λειτουργία του πτυελοδοχείου (έκπλυση λεκάνης).  
 
    γ) Τη λειτουργία του ποτηριού (πλήρωση µε νερό).  
 
   4.5.2. Στο χειριστήριο του βοηθού πρέπει να είναι αναρτηµένες 
σε ειδικές θέσεις το σύνολο των αναρροφήσεων (απλή και χειρουργική), όπως αυτές 
περιγράφηκαν στις παραγράφους 3.5 και 3.6 του παρόντος.  
 
  4.6. ΠΟ∆Ο∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ  
 
   4.6.1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής µε αντιολισθητική βάση.  
 
   4.6.2. Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία (micromotor - airotor) 
της εργαλειοφόρου κεφαλής.  
 
   4.6.3. Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία.  
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   4.6.4. Να ενεργοποιεί τη λειτουργία του chip blower των 
κοπτικών.  
 
  4.7. ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ  
 
   Το κουτί κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει κεντρικό 
διακόπτη (ON - OFF) ο οποίος να ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές προς το 
οδοντιατρικό συγκρότηµα (ρεύµα, νερό, αέρας).  
 
  4.8. ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ 
 
   4.8.1 Να είναι ανατοµικά σχεδιασµένο και να έχει δυνατότητα 
ρύθµισης του ύψους του καθίσµατος µε έµβολο και ρύθµισης της θέσης της πλάτης. 
 
   4.8.2 Να έχει σταθερή βάση µε τουλάχιστον πέντε (5) 
περιστρεφόµενες ρόδες 
 
   4.8.3 Η ταπετσαρία τους να είναι αντοχής και ανθεκτική στα 
συνήθη απολυµαντικά. 
 
   4.8.4 Το χρώµα της ταπετσαρίας της έδρας και του καθίσµατος 
ιατρού ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
 
  4.9. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ  
 
   4.9.1 Να είναι ανεξάρτητη συσκευή, ελεύθερη ελαίου, και να 
εργάζεται µε µοτέρ τουλάχιστον 1Hp. 
 
   4.9.2 Να λειτουργεί στα 230V(±10%) / 50Hz(±0,5%). 
 
   4.9.3. Να παρέχει ξηρό αέρα κατάλληλου όγκου ανά λεπτό, για 
να µπορεί να υποστηρίζει τις ανάγκες δύο οδοντιατρικών µονάδων.  
 
   4.9.4 Να διαθέτει φίλτρο ξήρανσης - καθαρισµού αέρα και 
ισχυρό σύστηµα ψύξεως κεφαλής. 
 
   4.9.5. Να διαθέτει ασφάλεια υπερεντάσεων και 
υπερθερµάνσεων. 
 
   4.9.6 Να διαθέτει αντικραδασµική βάση και ηχοµονωτικό 
κάλυµµα. 
 
   4.9.7 Το αεροφυλάκιο του αεροσυµπιεστή πρέπει να είναι 
καλής κατασκευής, να διαθέτει βάνα εξαερώσεως και άριστη βαφή εσωτερικά για 
µεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση. 
 
   4.9.8 Να διαθέτει µανόµετρο µέτρησης της πίεσης και ο χρόνος 
πλήρωσης του αεροθαλάµου να είναι ο µικρότερος δυνατός.  
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 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
 
  5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά. 
 
Πιστοποιητικό αντίστοιχης κατηγορίας συσκευής CE. 
 
Πιστοποίηση κατά ISO 9001 (ή αντίστοιχο) του εργοστασίου κατασκευής.  
 
 6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
  6.1. Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας, για τουλάχιστον 2 
χρόνια.  
 
  6.2. Ο προµηθευτής θα πρέπει να έχει οργανωµένο Service µε 
ειδικευµένο προσωπικό και παρακαταθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει τη 
συντήρηση και την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής και µετά το πέρας της 
εγγύησης.  
 
 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
  7.1 Φύλλο / Έντυπο Συµµόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
  7.2 Για την οδοντιατρική έδρα και τον αεροσυµπιεστή οδοντιατρείου: 
Εγχειρίδιο Χρήσης (User Manual) ή και Ενηµερωτικό Φυλλάδιο (Prospectus). 
Απαραιτήτως, θα πρέπει να υπάρχουν σηµειώσεις στο φύλλο συµµόρφωσης που 
θα παραπέµπουν στα ενηµερωτικά φυλλάδια και στα εγχειρίδια χρήσης του 
κατασκευαστή  και που θα αντιστοιχούν σε κάθε µια από τις απαιτούµενες  
προδιαγραφές. 
 
  7.3 Για το κάθισµα ιατρού: Ενηµερωτικό Φυλλάδιο (Prospectus) από τα 
οποία προκύπτει πλήρης συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΧΡΩΜΑ 
Ε∆ΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
«1» Φύλλο Συµµόρφωσης προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδοντιατρικής 
Μονάδος

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  26  Μαρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
Φ.600.16/03/1031/Σ.255  
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 
ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

 Το προς προµήθεια είδος θα πρέπει να είναι 
καινούργιο, αµεταχείριστο, σύγχρονης 
τεχνολογίας και να είναι αποτελείται από τα 
κάτωθι στοιχεία: 
1. Έδρα, 2. Εργαλειοφόρος κεφαλή 
(ταµπλέτα εργασίας), 3. Σύστηµα 
αναρροφήσεων-πτυελοδοχείου-
αποχέτευσης, 4. Προβολέας, 5.Χειριστήριο 
βοηθού, 6.Ποδοδιακόπτης ελέγχου κοπτικών 
εργαλείων, 7.Κουτί κεντρικής τροφοδοσίας, 
8. Κάθισµα Ιατρού  9.Αεροσυµπιεστή 
οδοντιατρείου 

ΝΑΙ, συµφωνούµε απόλυτα 
ή ΟΧΙ, δεν συµφωνούµε 
(διαγράψτε ανάλογα) 

1 Ε∆ΡΑ  
1.1 Η λειτουργία της να είναι ηλεκτροµηχανική ή 

ηλεκτροϋδραυλική. 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ (διαγράψτε 
ανάλογα). Αναφέρετε το 
είδος λειτουργίας 

1.2 Να διαθέτει µνήµη µε τουλάχιστον δύο (2) 
προγραµµατιζόµενες θέσεις. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου. 

1.3 Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στην 
εργαλειοφόρο κεφαλή καθώς και στο 
χειριστήριο του βοηθού. 

Ναι, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

1.4 Να διαθέτει φρένο ασφαλείας που να 
µπλοκάρει την κίνηση της έδρας όταν τα 
κοπτικά είναι εν χρήσει καθώς και όταν αυτή 
συναντά κάποιο εµπόδιο που εµποδίζει την 
κίνηση της. 

Ναι, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

1.5 Να διαθέτει ερεισικέφαλο διπλής άρθρωσης 
µε δυνατότητα πολλαπλών ρυθµίσεων. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
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Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

1.6 Να διαθέτει αριστερό σταθερό βραχίονα 
υποστήριξης. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗ  
2.1 Να εκτελεί κινήσεις σε όλα τα επίπεδα και να 

µπορεί να πλησιάζει τον ασθενή 
ικανοποιητικά ακόµα και όταν η έδρα 
βρίσκεται σε θέση οριζοντίωσης. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2.2 Με τη βοήθεια του κατάλληλου µηχανισµού, 
να ακινητοποιείται µε ακρίβεια και ασφάλεια 
και να µην µετακινείται ακόµα και όταν 
τοποθετηθούν επάνω της οδοντιατρικά 
εργαλεία και µικροσυσκευές.  

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2.3 Οι σωλήνες σύνδεσης των κοπτικών 
εργαλείων  (µικροµότορ-αερότορ-υπέρηχοι) 
και της αεροϋδροσύριγγας µε την 
εργαλειοφόρο κεφαλή να έρχονται πάνω 
από την ταµπλέτα (over patient delivery) ή 
κάτω από την ταµπλέτα, όπως οριζεται στο 
Παράρτηµα Ι, και να είναι εύκαµπτοι και 
ευθείς (όχι σπιράλ), ώστε να µπορούν να 
απολυµανθούν. Θα πρέπει δε, να είναι 
ανθεκτικοί στα συνήθη χηµικά 
απολυµαντικά. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2.4 Σε όλες τις γραµµές τροφοδοσίας των 
κοπτικών εργαλείων της εργαλειοφόρου 
κεφαλής θα πρέπει να δύναται να ρυθµιστεί 
η πίεση  του αέρα και του νερού.   

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2.5 Επ΄ αυτής να βρίσκεται χειριστήριο που να 
ρυθµίζει τις κινήσεις τις έδρας, την πλήρωση 
του ποτηριού του ασθενούς µε  νερό, 
καθώς και την έκπλυση του πτυελοδοχείου. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2.6 Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι soft-touch. ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

2.7 Η εργαλειοφόρος κεφαλή θα πρέπει να έχει 
τον παρακάτω εξοπλισµό:  
α.Τουλάχιστον µία (1) γραµµή airotor  µε 
φως, chip-blower και µίξη αυτών και 
ταχυσύνδεσµο χειρολαβών για χειρολαβές 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 
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µε κεραµικά ρουλεµάν. Η γραµµή να διαθέτει 
βαλβίδα αντεπιστροφής (back suction stop).  
β.Η γραµµή airotor θα είναι εξοπλισµένη µε 
χειρολαβή airotor που θα διαθέτει πολλαπλό 
σύστηµα ψεκασµού ύδατος, σύστηµα 
µεταφοράς φωτός και σύστηµα συγκράτησης 
εγγλυφίδων µε press-button. Η χειρολαβή θα 
πρέπει να δύναται να αποστειρωθεί στο 
αυτόκαυστο. Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα 
αντεπιστροφής (back suctionstop) και 
σύστηµα καθαρής κεφαλής (clean head 
system).  
γ. Μια γραµµή για  micromotor, ανεξάρτητη, 
µε φως, chip-blower, παροχή αέρα για την 
ψύξη του micromotor  καθώς και παροχή 
νερού και αέρα για το spray της χειρολαβής.  
δ.Η γραµµή micromotor θα είναι 
εξοπλισµένη:  
µε ηλεκτρικό  micromotor µε ταχύτητα 
λειτουργίας έως 40.000rpm, µε φως και 
εσωτερικό σύστηµα µεταφοράς αέρα  
και νερού, 
µε µία (1) γωνιακή χειρολαβή εξισωτική 
(1/1), µε εσωτερική µεταφορά αέρα και 
νερού για το spray, φως και σύστηµα 
συγκράτησης εγγλυφίδων press-button.  
ε.Μία γραµµή για την αεροϋδροσύριγγα, 
εξοπλισµένη µε αεροϋδροσύριγγα, η οποία 
να µπορεί να αποσπάται για καθαρισµό και 
απολύµανση, ενώ θα πρέπει να µπορεί να 
αποστειρώνεται και στο αυτόκαυστο. Θα 
πρέπει να διαθέτει ακροφύσιο µε δυνατότητα 
περιστροφής 360 µοιρών.  
στ.Μια γραµµή για πιεζοηλεκτρικούς 
υπερήχους,  εξοπλισµένη µε χειρολαβή. Η 
χειρολαβή θα πρέπει να µπορεί να 
αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο, ενώ θα 
πρέπει να συνοδεύεται από:  
τρία (3) ξέστρα για περιοδοντολογική χρήση, 
κλειδί για την ασφάλιση των ξέστρων στην 
χειρολαβή, δυνάµενο και αυτό να 
αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.  

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ-
ΠΤΥΕΛΟ∆ΟΧΕΙΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

3.1 Το πτυελοδοχείο να ακολουθεί τις κινήσεις 
της έδρας στον κατακόρυφο άξονα. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

3.2 Η έκπλυση της λεκάνης του πτυελοδοχείου ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
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να γίνεται µε  αυτόµατο χρονοκύκλωµα και 
µε συνεχή ροή ύδατος. Η ροή του νερού να 
δύναται να ρυθµιστεί.  Η λεκάνη να διαθέτει 
φίλτρο συγκράτησης στερεών. 

ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

3.3 Να υπάρχει θέση για ποτηράκι, το οποίο να 
γεµίζει µε νερό και η ποσότητα του νερού να 
µπορεί να προρυθµιστεί.   

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

3.4 Το σύστηµα να διαθέτει ηλεκτρική σιελαντλία 
µε ελαστικό προστόµιο και εύκαµπτο 
σωλήνα, η οποία να είναι αποσπώµενη. Να 
υπάρχει φίλτρο συγκράτησης στερεών, το 
οποίο να είναι αποσπώµενο, προκειµένου 
να καθαρίζεται.  

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

3.5 Να διαθέτει γραµµή χειρουργικής 
αναρρόφησης µε σωλήνα αναρρόφησης 
εύκαµπτο και µηχανικό κλείστρο. Η 
χειρουργική αναρρόφηση να είναι και αυτή 
αποσπώµενη και να έχει φίλτρο 
συγκράτησης στερεών, όπως περιγράφηκε 
στην παράγραφο 3.6. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

3.6 Το µοτέρ των χειρουργικών αναρροφήσεων 
να είναι κλειστού τύπου, συνεχούς εκροής, 
χωρίς κάδο συγκέντρωσης λυµάτων, ισχύος 
τουλάχιστον 400 Watt και να καλύπτεται από 
ειδικό κουτί προστασίας, που να παρέχει 
ικανοποιητική ηχοµόνωση. Το µοτέρ θα είναι 
τοποθετηµένο εκτός κλινικού χώρου και 
πρέπει να είναι ικανό να λειτουργεί 
αποδοτικά από απόσταση. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

4 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  
4.1 Να είναι αναρτηµένος σε πολύσπαστο 

αρθρωτό σύστηµα µε µηχανισµό που να 
εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα. Να 
εκτελεί κινήσεις σε όλους τους άξονες, 
παρέχοντας δυνατότητα ευχερούς 
στόχευσης στο πεδίο εργασίας. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

4.2 Να προσφέρει ψυχρό φωτισµό, 
συγκεντρωτικό.  

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

4.3 Να είναι φωτιστικής ικανότητας ισχύος 
τουλάχιστον 15.000 Lux. 
 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

4.4 Να έχει δυνατότητα ρύθµισης της φωτιστικής ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
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ισχύος ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ  
5.1 Να διαθέτει χειριστήριο soft touch µε το 

οποίο να ελέγχει:  
α) Τις κινήσεις της έδρας. 
β) Τη λειτουργία του πτυελοδοχείου 
(έκπλυση λεκάνης).  
γ) Τη λειτουργία του ποτηριού (πλήρωση µε 
νερό).  

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

5.2 Στο χειριστήριο του βοηθού πρέπει να είναι 
αναρτηµένες σε ειδικές θέσεις το σύνολο των 
αναρροφήσεων (απλή και χειρουργική), 
όπως  αυτές περιγράφηκαν στις 
παραγράφους 3.5 και 3.6 του παρόντος.   

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

6 ΠΟ∆Ο∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ    
6.1 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής µε 

αντιολισθητική βάση.   
ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

6.2 Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία 
(micromotor - airotor) της εργαλειοφόρου 
κεφαλής.  

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

6.3 Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά 
εργαλεία. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

6.4 Να ενεργοποιεί τη λειτουργία του chip blower 
των κοπτικών. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

7 ΚΟΥΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ  
 Το κουτί κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να 

διαθέτει κεντρικό διακόπτη (ON - OFF) ο 
οποίος να ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις 
παροχές προς το οδοντιατρικό συγκρότηµα 
(ρεύµα, νερό, αέρας). 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

8 ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑΤΡΟΥ  
8.1 Να είναι ανατοµικά σχεδιασµένο και να έχει 

δυνατότητα ρύθµισης του ύψους του 
καθίσµατος µε έµβολο και ρύθµισης της 
θέσης της πλάτης. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
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 του τεχνικού εγχειριδίου 
8.2 Να έχει σταθερή βάση µε τουλάχιστον πέντε 

(5) περιστρεφόµενες ρόδες. 
ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

8.3 Η ταπετσαρία τους να είναι αντοχής και 
ανθεκτική στα συνήθη απολυµαντικά. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

8.4 Το χρώµα της ταπετσαρίας της έδρας και 
του καθίσµατος ιατρού να είναι όπως 
ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ  
9.1 Να είναι ανεξάρτητη συσκευή ελεύθερη 

ελαίου, να λειτουργεί στα 230V(±10%) / 
50Hz(±0,5%) και να εργάζεται µε µοτέρ 
τουλάχιστον 1Hp. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9.2 Να παρέχει ξηρό αέρα κατάλληλου όγκου 
ανά λεπτό για να µπορεί να υποστηρίζει τις 
ανάγκες δύο οδοντιατρικών µονάδων. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9.3 Να διαθέτει φίλτρο ξήρανσης - καθαρισµού 
αέρα και ισχυρό σύστηµα ψύξεως κεφαλής. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9.4 Να διαθέτει ασφάλεια υπερεντάσεων και 
υπερθερµάνσεων. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9.5 Να διαθέτει αντικραδασµική βάση και 
ηχοµονωτικό κάλυµµα. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9.6 Το αεροφυλάκιο του αεροσυµπιεστή πρέπει 
να είναι καλής κατασκευής, να διαθέτει βάνα 
εξαερώσεως και άριστη βαφή εσωτερικά για 
µεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση. 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
(διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

9.7 Να διαθέτει µανόµετρο µέτρησης της πίεσης 
και ο χρόνος πλήρωσης του αεροθαλάµου 

ΝΑΙ, συµφωνούν απόλυτα ή 
ΟΧΙ, δεν συµφωνούν 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
α. Στη στήλη (α) αναγράφονται οι παράγραφοι των Τεχνικών Χαρακτηριστικών.  
β. Στη στήλη (β) αναγράφεται η εισαγωγή ή µια περίληψη των παραγράφων µε τα 
απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά και όρους αποδοχής του υπό προµήθεια 
υλικού. 
γ. Στη στήλη (γ) δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά 
του προσφερόµενου Υλικού συµφωνούν απόλυτα ή όχι µε τα Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά. Αυτό θα γίνεται µε την αναγραφή στη στήλη (γ) και απέναντι σε 
κάθε παράγραφο ότι, "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ" ή "∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ". Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα 
προσφερόµενα άλλα χαρακτηριστικά, µε αντίστοιχη παραποµπή, στο σηµείο του 
PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου. 
δ. Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα PROSPECTUS - Τεχνικά 
Εγχειρίδια στη στήλη (γ), σε διαφορετικές µονάδες από εκείνες των Τεχνικών 
Χαρακτηριστικών, να δίνονται υποχρεωτικά οι τύποι µετατροπής αυτών καθώς και 
επεξηγήσεις της χρησιµοποιούµενης διαφορετικής ορολογίας από εκείνης της Τ.Π. 
 
 
 

 

να είναι ο µικρότερος δυνατός. (διαγράψτε ανάλογα) 
Αναγράφετε στη σελίδα .... 
του τεχνικού εγχειριδίου 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  26  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.600.16/03/1031/Σ.255  
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16 (Α 147)] 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονοµασία: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού / Γρ. Προµηθειών 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
- Τηλέφωνο: 210 3451620 
- Ηλ. ταχυδροµείο: 441abyy.promith@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: «Οδοντιατρικές Μονάδες, 
CPV: 33192400-6» 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια  
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 04/ 
2020 

 
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: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο  (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
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. 
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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 

 
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
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 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση· 
 δωροδοκία· 
 απάτη· 
 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας· 

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
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απόφαση: αποκλεισµού [……] και 
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: [……] 
 

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, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµ-

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
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βανόµενων κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ; 

πληροφορίες 
[……] 

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):  
[……][……][……] 

 
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; 

[] 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 καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις.  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, 
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αναφέρετε: αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 
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, λόγω της συµµετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 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;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο 
οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, 
περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 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 

 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  
 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Καταλληλότητα 

 
Καταλληλότητα Απάντηση 
Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
 

 1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
 2. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών 
εγγράφων του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως ζητηθούν και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόµου. 
 
 3. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στη 441 
ΑΒΥΥ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης για τους σκοπούς της προµήθειας. 
 
 4. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι δε θα χρησιµοποιηθεί 
σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπός, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξιωµατικός των 
τριών κλάδων  των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από 
το χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του 
άρθρου 66 του Ν.∆.1400/1973. 
 
 
                                                                          Ηµεροµηνία: 
            (υπογραφή) 
 
 
 

 

 Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης 
Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Υπλγος (ΥΦ) Θεοχάρη Κλεοπάτρα  
Βοηθός Γρ. Προµηθειών  
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 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Αθήνα,  26  Μαρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600.16/03/1031/Σ.255  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

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 του άρθρου 73, παρ.1 του Ν.4412/2016.  Υπόχρεοι στην υποβολή 
ποινικού µητρώου είναι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.). 

2 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίηση, είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας 
και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς), συνοδευόµενο από 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, αναφορικά µε τους οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

3 

Πιστοποιητικά οικείου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού και ότι δεν έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. 

4 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι 
αποκλεισµού του άρθρου 73, παρ.4, περιπτώσεις (γ) έως (η) του Ν.4412/2016. 

5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

7 

Πιστοποιητικό 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 την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

8 

Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά  µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) από τα οποία πρέπει 
να προκύπτουν το/τα πρόσωπα που ασκούν  τη νόµιµη εκπροσώπηση και 
διαχείριση της εταιρείας. 
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9 

Πιστοποιητικό από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση αδυναµίας έκδοσης του υπόψη 
πιστοποιητικού θα προσκοµίζεται η προβλεπόµενη από την παρ. 2 του άρθρου 
80 του Ν.4412/16 ένορκη βεβαίωση. 
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Ακριβές αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
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