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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης              Ηράκλειο: 11/12/2018  
Τμήμα Προμηθειών                                 
Πληροφορίες: Μαυρογιάννης Βασίλης, Γεωργακάκη Μαίρη 
Τηλ: 2813404418, 2813404475 
Φαξ: 280331570 
Ταχ. Διεύθυνση: 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών  
Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης 
Email: supplies@hc-crete.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr 
ΑΦΜ: 999161778  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 24319 

 

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων 

σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους «Βιοϊατρικός Εξοπλισμός», για 

τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 18.899,36€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων με Κ.Α 2017ΕΠ40200008 στη ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 402 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο) και σε 

βάρος του ΚΑΕ 9549 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής.  

  

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τον Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

3. Τον Ν.2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την 

οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 

4. Τον N.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16ης  Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές 

5. Τον Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την 
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αποτροπή των  καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 

3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

6. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» 

7.  Τον Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευομένων  από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

8. Τον Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

9.  Τον Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010» 

10. Τον Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

11. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».  

12. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις». 

13. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις» 

14. Τον Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & 

Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …….της εθνικής οικονομίας». 

15. Τον Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 

16. Τον N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του 

Π.Δ. 318/92 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.  

17. Τον N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

18. Τον N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

19. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

20. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
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διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

21. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

22. το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία” 

23. Την παρ. 2β τoυ αρ. 19 του Ν. 4498/16-11-2018 περί μη απαίτησης ένταξης στα 

Προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών Φορέων Υγείας των προμηθειών που εντάσσονται 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

24. Το αρ. 106 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/A/28-3-2017) περί συγκρότησης Τοπικών Ομάδων 

Υγείας 

25. Τον Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ….». 

26. 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 

 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

2.  Το με αρ. πρωτ. 22905/29-11-2017 έγγραφο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί κατάθεσης πρότασης 

στο Π.Δ.Ε με σχετικό Τεχνικό Δελτίο για την Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Κρήτης 

3. Την με αρ. πρωτ. 279694/29-12-2017 (ΑΔΑ: 62ΗΙ7ΛΚ-Σ6Χ) Απόφαση έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Κρήτης» και με Κ.Α 

2017ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402. 

4. Την με αρ. 587/2-8-2018 Απόφαση Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 

5. Το με αρ. πρωτ. 15558/7-8-2018 αίτημα 2ης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου 

6.  Η αρ. πρωτ. 192177/21-8-2018 (ΑΔΑ: 7Θ3Κ7ΛΚ-ΩΝΗ) Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της 

με αρ. πρωτ. 279694/29-12-2017 (ΑΔΑ: 62ΗΙ7ΛΚ-Σ6Χ) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης 

για το έργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
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Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Κρήτης» και με Κ.Α 2017ΕΠ40200008 της 

ΣΑΕΠ 402. 

7. Το με αριθ. πρωτ. 18378/26-9-2018 αίτημα 3ης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του 

έργου. 

8. Η Απόφαση έγκρισης 3ης τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 279694/29-12-2017 (ΑΔΑ: 

62ΗΙ7ΛΚ-Σ6Χ) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης» και με Κ.Α 2017ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402 (αρ. πρωτ. 

19475/11-10-2018 Εισερχομένου 7ης ΥΠΕ Κρήτης). 

9. Τις με αρ. πρωτ. 18303/25-09-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  τεχνικές προδιαγραφές. 

10. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς 

της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ» 

11. Την με αρ. πρωτ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της Ε.Π.Υ 

12. Το με αριθ. ΦΕΚ 551/Β/22-2-2017 περί παροχής κεντρικών και επικουρικών 

δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.  

13. Το με αρ. πρωτ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Αναφορικά με την 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την 

θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016».  

14. Την με αριθ. 24290/11-12-2018 Απόφαση Προέγκρισης Δέσμευσης 

15. Τον με αρ. 19427/11-10-2018 Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω Των Ορίων (Τακτικό) 

Διαγωνισμό από τον οποίο για τα υπό προκήρυξη είδη δεν υποβλήθηκε καμία κατάλληλη 

προσφορά. 

16. Την με αρ. 930/30-11-2018 Απόφαση της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 

17. Την με αρ. 953/11-12-2018 Απόφαση της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης 

18. Τις επείγουσες ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα 

αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών,  για την προμήθεια του 

είδους «Βιοϊατρικός Εξοπλισμός», για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.899,36€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. με 

χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α 2017ΕΠ40200008 στη ΣΑΕΠ 
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Περιφέρειας Κρήτης 402 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο) και σε βάρος του ΚΑΕ 9549 του προϋπολογισμού των 

Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ της 

παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης). 

 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 ΥΠΕ 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

9/1/2019,  

ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 ΥΠΕ 

(Γραφείο Προμηθειών) 

10/1/2019,  

Ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 9:00 π.μ. 

 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή μέχρι την 

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019 ημέρα και ώρα 15:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν) 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει 

οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
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να πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.6 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

4. Στην προσφορά εφόσον απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα του 

άρθρου 214 του Ν. 4412/2016. 

5. Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 121 του Ν.4412/2016.  

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  

 

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, ανά είδος. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
12/12/2018 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 10/1/2019 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 9:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεντρική Υπηρεσία 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης (Κωδικός ΝUTS: EL431) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Βιοϊατρικός Εξοπλισμός 

(Ως παρακάτω πίνακας και  Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 33193110-3 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ 
ΚΑΡΟΤΣΙΑ 

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 38652110-4 
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΒΑΝ 33192000-2 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

33158200-4 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΨΥΓΕΙΟ 39711130-9 ΨΥΓΕΙΑ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 7
η
 Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (Κωδικός ΝUTS: EL431) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης) 

www.hc-crete.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 18.899,36€  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

 Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α 

2017ΕΠ40200008 στη ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 402  και 

Τον προϋπολογισμό των Κέντρων Υγείας της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης 

– ΚΑΕ 9549  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑ - 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ως παρακάτω πίνακας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την 

ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Κεντρική Αποθήκη ή Κέντρα Υγείας ή Τοπικές Μονάδες 

Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (Κωδικός ΝUTS: EL431 

– 433 - 434) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμές υπόκεινται της υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ  

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 

να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.  

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, 

καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

 Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Ενημερωτικά 

Φυλλάδια «PROSPECTUS» του κατασκευαστή και το 

Τεχνικό Εγχειρίδιο «Service Μanual» τα οποία μπορούν να 

υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια του είδους «Βιοϊατρικός Εξοπλισμός»,  για την κάλυψη 

των αναγκών των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και συγκεκριμένα: 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

1 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 201,61€ 12 2.419,32€ 2.999,96€ 

2 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 120,96 € 10 1.209,60€ 1.499,90€ 

3 ΠΑΡΑΒΑΝ 120,96€ 20 2.419,20€ 2.999,81€ 

4 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

3.145,00€ 1 3.145,00€ 3.899,80€ 

5 ΨΥΓΕΙΟ 403,22€ 15 6.048,30€ 7.499,89€ 

ΣΥΝΟΛΟ 15.241,42 € 18.899,36 € 
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Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά είδος, με τη 

διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας του συνόλου ή του είδους, αντίστοιχα. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 

ζητούμενης ποσότητας του είδους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, ανά είδος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο σε δυο αντίγραφα. 

1.1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του 

διαγωνισμού. 

1.1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.1.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 

επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους.   

1.2. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.2.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια. 

1.2.3. Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού. 

1.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 
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1.3. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την  

προσφορά στοιχεία  και  ειδικότερα τα εξής: 

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη 

δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε  εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-

03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα 

με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέα δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 73 και 

του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

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

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

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

7. Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος 

(εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών. 

8. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν. 

9. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

10. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 

τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
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φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 

τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

 

1.3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της 

οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS 

φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο 

μέχρι το τελευταίο.  

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, 

σχετικό Φύλλο Συμμόρφωσης (Βλ. και Παράρτημα ΣΤ’ – Ειδικοί Όροι Τεχνικών 

Προδιαγραφών). Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της 

παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι 

υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα 

περιγραφή, καθώς και σχετική παραπομπή στο δείγμα ή στο prospectus. Ο προμηθευτής 

θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και είδος προς είδος 

και να παραπέμπει σχετικώς στα υποβαλλόμενα έντυπα, prospectus και λοιπά έγγραφα 

της Τεχνικής προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά 

θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

1.3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα : 

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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1.4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών 

την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 

δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια 

της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου 

που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.4.4. 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 σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

1.4.5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 

127 του Ν. 4412/2016 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 διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 

είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 

σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, 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.   

1.4.6. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη 

συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  
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1.4.7. 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. 

1.4.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση 

δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από 

την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής 

θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά 

αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν 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 

προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 

προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 

εκπρόθεσμα. 

1.4.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.4.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την 

Επιτροπή Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.13. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
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1.5.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της 

προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.  

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  

μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια  τοποθετούνται όλοι 

μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την Επιτροπή και 

παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, 

προκείμενου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί 

αρμοδίως. 

1.6. Στάδια ενεργειών: 

1.6.1. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς, η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί 

τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 

του Ν. 4412/2016), όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στις παραπάνω παραγράφους, 

προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 

1.6.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν 

αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού 

προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι 

και τεχνικά αποδεκτές. 

1.6.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του 

οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 

1.6.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, κατά την κρίση της Επιτροπής, 

είτε κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, είτε σε νέα ημερομηνία 

και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με 

σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού (στους δικαιούχους).  

 

Επισημαίνεται ότι επί των ανωτέρω εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, 

με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων 
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(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 

του Ν.4412/2016. 

 

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016: 

1.7.1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, 

όπως του ποινικού μητρώου, μετά  από την κοινοποίηση της έγγραφης ή ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης,  ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 

πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73. 

 

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,  αφορά: 

 τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 

1.7.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικά που εκδίδονται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

 κατά την χρόνο υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας, ήταν ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
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 κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης προς τον οικονομικό φορέα, είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του 

1.7.3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 

φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

1.7.4.  Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο 

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης 

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

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

 

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

1.8. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών, όπως αυτή ορίζεται 

στον Ν.4412/2016, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

1.9.  Επισημαίνεται ότι: 

1.9.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης 

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ/ξης 

δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.9.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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1.9.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

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

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.9.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

1.9.6. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της, μόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016.  

 

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

2.3. Ειδικά, στις συμβάσεις προμηθειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 

12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 

την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις 

συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 
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3. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

3.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 

το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση. 

3.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 

 

3.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης. 

Η  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα αντικαθίσταται 

με νέα,  σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών. 

 

3.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

 

3.5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
 

3.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 



20 
 

4. ΤΙΜΕΣ 

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

4.1.1.1. Τιμή ανά είδος με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ .Π .Α. 

 

4.1.1.2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

 

4.1.1.3. Συνολική Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου ΦΠΑ, ως άθροισμα των επιμέρους 

ποσοτήτων και τιμών των ειδών και Συνολική Τιμή με κρατήσεις συμπ/νου ΦΠΑ 

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει ανά είδος και για το σύνολο 

της ζητούμενης ποσότητας αυτού. Τιμές οι οποίες υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα τιμή 

ανά είδος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4.1.1.4. Ειδικότερα για το είδος με 4 «ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» όπου ζητείται 

να προσφερθεί και η ετήσια τιμή συντήρησης του μηχανήματος έως και την συμπλήρωση των 

10 ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτού, ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας θα δώσει μια τιμή μονάδος για την πλήρη προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση η 

οποία θα περιλαμβάνει: 

1.α. Τιμή μονάδος μη συμπερ/νου ΦΠΑ του είδους για την προμήθεια - εγκατάσταση 

σε χώρους που θα τους υποδειχθούν και 

1.β. Τιμή συντήρησης μη συμπερ/νου ΦΠΑ του είδους με ανταλλακτικά για 8 χρόνια 

ΠΛΕΟΝ του - υποχρεωτικά διετούς- χρόνου της εγγύησης (ήτοι, έως την συμπλήρωση 

10 ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού), 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης 

φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, 

ενώ οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρει στην οικονομική του προσφορά 

αναλυτικά την ετήσια τιμή συντήρησης ανά έτος, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα: 
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«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΊΣΑ ΤΙΜΗ ΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΊΣΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

   

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - SERVICE  
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) 

ΕΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

3
ΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ    

4
ΟΣ

 ΧΡΟΝΟΣ    

5
ΟΣ

 ΧΡΟΝΟΣ    

6
ΟΣ

 ΧΡΟΝΟΣ    

7
ΟΣ

 ΧΡΟΝΟΣ    

8
ΟΣ

 ΧΡΟΝΟΣ   

9
ΟΣ

 ΧΡΟΝΟΣ   

10
ΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ   

ΣΥΝΟΛΟ SERVICE   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ:  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΊΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

+ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΊΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 10  ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ) 

 

 

Σε περίπτωση που δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέρα των δύο ετών, τότε για 
αυτά τα επιπλέον (πέρα των δύο ετών) έτη θα δίδεται μηδενική τιμή στον 
παραπάνω πίνακα. 
 

4.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

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

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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4.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-

89 του Ν.4412/2016. 

4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από  τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου και όχι πέραν του ενός έτους. 

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

6.2. Υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η Δ/νση Ενιαίας Τεχνικής 

Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, η οποία είναι υπεύθυνη και για τον ορισμό σχετικής/σχετικών 

Επιτροπής/Επιτροπών Παραλαβής.   

                               

7. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται 

από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του 
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Ν. 4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η 

Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

& Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το 

ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 

από τον προμηθευτή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται 

μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.      

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………

4
  , υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..

5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

6 
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες

7 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης

8
)   ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε

9
. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



25 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΜΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.899,36 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 

A/A 1 : ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 
Το αμαξίδιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής κατασκευής, 

κατάλληλο για μεταφορά ασθενών. Να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό βαρέως τύπου 

κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, είτε από μεταλλικό σκελετό βαμμένο με οικολογική 

ηλεκτροστατική βαφή και να περιέχει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη 

λειτουργία του. 

Να είναι πτυσσόμενο και στην πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγησή του. 

Να φέρει τέσσερεις τροχούς εκ των οποίων οι δύο μπροστινοί να είναι περιστρεφόμενοι 

μικρής διαμέτρου, περίπου 200[mm], ενώ οι δύο πίσω να είναι μεγαλύτερης διαμέτρου, 

περίπου 60[cm], με εργονομικό σύστημα πέδησης. 

Τα λάστιχα των τροχών να είναι από συμπαγές ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής. 

Το κάθισμα να έχει διαστάσεις τουλάχιστο 45Χ45[cm] και ύψος πλάτης 40[cm]. 

Τα τμήματα του καθίσματος να είναι από αδιάβροχο άκαυστο υλικό, μεγάλης αντοχής στα 

συνήθη απολυμαντικά και καθαριστικά υλικά. 

Να έχει σταθερά υποπόδια ρυθμιζόμενου ύψους, αναδιπλούμενο πέλμα για τη διευκόλυνση 

της προσέγγισης - απομάκρυνσης του ασθενούς από και προς το κάθισμα. 

Να διαθέτει βάση για τη στήριξη του στατώ ορού, ένα στατώ ορού με ρυθμιζόμενο ύψος και 

υποδοχή τοποθέτησης φιάλης οξυγόνου. 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 

το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης 
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θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

 
 
 

Α/Α 2: ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 
 

Το διπλό επιτοίχιο διαφανοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας 

ανθεκτικής κατασκευής και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την 

άριστη λειτουργία του. 

Η τροφοδοσία του να γίνεται με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz] από ρευματολήπτη τύπου σούκο, 

να φέρει δύο (2) διακόπτες και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και να αναρτάται  σε τοίχο. 

Να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα 8/10 με αντιοξειδωτική προστασία βαμμένη με 

ηλεκτροστατική βαφή. 

Να έχει δύο θέσεις για προβολή ακτινογραφικών φιλμ με ειδικό συνεχόμενο έλασμα υψηλής 

αντοχής, που να εξασφαλίζει σταθερή στερέωση χωρίς να καταστρέφει τα φιλμ και να 

επιτρέπει πλήρη χρήση της οθόνης. 

Οι πηγές φωτισμού του να είναι σε λευκό φως για λεπτομερή και ακριβή ανάγνωση 

οποιασδήποτε ακτινογραφίας, με θερμοκρασία χρώματος περίπου 6500[0 Kelvin] ώστε να 

παρέχουν φυσικό φως ημέρας. 

Η οθόνη του να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο γαλακτόχρωμο ειδικό πλαστικό το 

οποίο να αναφερθεί. 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 

το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης 

θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 
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Α/Α 3: ΠΑΡΑΒΑΝ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
Το τροχήλατο παραβάν να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας ανθεκτικής 

κατασκευής από σωληνωτά πλαίσια κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου και να 

περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία του. 

Το τροχήλατο παραβάν να είναι τρίφυλλο, με μεταλλικά πλαίσια κράματος αλουμινίου και οι 

τρείς (3) πτέρυγές του να έχουν κουρτίνες τρεβείρας, συνολικού μεγέθους 150Χ170[cm]. Οι 

κουρτίνες να είναι άκαυστες κατηγορίας Class I, αντιαλλεργικές, να μην επιτρέπουν την 

ανάπτυξη βακτηρίων, αδιάβροχες, ανθεκτικές σε τριβές, με πυκνή ύφανση και να πλένονται 

έως και τους 60[°C]. 

Να αναφερθούν τα διαθέσιμα χρώματα. 

Να φέρει περιστρεφόμενους πλαστικούς τροχίσκους υψηλής ποιότητας διαμέτρου 50[mm]. 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 

το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης 

θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

 
 
 

Α/Α 4: ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 
Η συσκευή ηλεκτροθεραπείας και υπερήχων με όλες τις θεραπευτικές κυματομορφές και 

συσκευή αναρρόφησης να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας ψηφιακής 

τεχνολογίας ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές ασφάλειας, να παραδοθεί με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την 

άριστη λειτουργία της.  
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Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη.  

Να διαθέτει  μενού πλοήγησης στα Ελληνικά. 

Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας. 

Να διαθέτει απεικόνιση τοποθέτησης των ηλεκτροδίων & της κεφαλής υπερήχων.  

Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης των προ αποθηκευμένων προγραμμάτων. 

Να μπορεί να πραγματοποιήσει συνδυασμένη θεραπεία ηλεκτροθεραπείας και υπερήχων και 

να διαθέτει αντίστοιχα πρωτόκολλα.  

Να είναι αναβαθμιζόμενη μέσω θύρας USB. 

Η ηλεκτροθεραπεία να διαθέτει δύο εξόδους με δυο ηλεκτρόδια η καθεμία που να μπορούν 

να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα. Στις εξόδους της η συσκευή να διαθέτει 

αισθητήρες αναγνώρισης σωστού καλωδίου ηλεκτροδίων επαφής. Να έχει τη δυνατότητα 

αντιγραφής ρυθμίσεων/παραμέτρων από το ένα κανάλι στο άλλο. Να μπορεί να γίνει 

πλοήγηση στο μενού και ρυθμίσεις από την οθόνη ή και από πλήκτρα. Να έχει δυνατότητα 

ρύθμισης της γαλβανικής βάσης στα διαδυναμικά ρεύματα για τον έλεγχο της καυστικότητας 

και τη μείωση πιθανότητας εγκαύματος κατά την εφαρμογή.  

Να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής κυματομορφές: γαλβανικά, διαδυναμικά, φαραδικά, ρώσικο 

παλμό, Tens, διασταυρούμενα, Trabert, Isoplanar vector field, microcurrent. Να υπάρχει 

συνδεσιμότητα και να συνοδεύεται από συσκευή αναρρόφησης. Να υπάρχει δυνατότητα 

αναβάθμισης του λογισμικού με επιπλέον μορφές ρευμάτων. 

Ο υπέρηχος να διαθέτει τουλάχιστον μια υδατοστεγή κεφαλή συχνότητας 1/3[MHz]. Να 

λειτουργεί σε συνεχείς συχνότητες 1 ή 3[MHz] καθώς και σε εναλλασσόμενες συχνότητες 

1/3[MHz].  

Να είναι συνεχούς και παλμικής εκπομπής. 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 

το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης 
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θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.  

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την 

ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, 

δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι 

συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η 

αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που 

έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει 

επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου να είναι εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή 

τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας. 

Θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή 

στη Μονάδα Υγείας. Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την 

λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών 

χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.  

Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει 

να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν 

αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους 

κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους. Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την 

συντήρηση του απινιδωτή συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, 

μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα 

ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.  

 

 
 

Α/Α 5: ΨΥΓΕΙΟ  
Το ψυγείο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ενεργειακής 

κλάσης Α+ και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη 

λειτουργία του. 

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220[V]/50[Hz].  

Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστο 250 λίτρα. Να φέρει ρυθμιζόμενα ράφια.  

Το εύρος θερμοκρασίας να είναι κατά προσέγγιση από + 2 έως + 8°C.  

Να λειτουργεί με αυτόματη απόψυξη. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.  

Να φέρει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.  

Να διαθέτει συναγερμούς για τα άνω και κάτω όρια της θερμοκρασίας. 
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Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις:  

Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 

ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με 

το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 

Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά. 

Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου είδους για τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, 

δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, η αποκατάσταση των βλαβών που 

τυχόν θα προκύψουν με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, 

από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ 

εντός 24ώρου εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή 

τους υπευθύνους της Μονάδας Υγείας. 

Το ψυγείο θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα 

και δαπάνη του Προμηθευτή στη Μ.Υ.  

Ο προμηθευτής πρέπει να επιδείξει στους χρήστες τη λειτουργία του και να παραδώσει 

φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 
 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

1 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 201,61€ 12 2.419,32€ 2.999,96€ 

2 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 120,96 € 10 1.209,60€ 1.499,90€ 

3 ΠΑΡΑΒΑΝ 120,96€ 20 2.419,20€ 2.999,81€ 

4 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

3.145,00€ 1 3.145,00€ 3.899,80€ 

5 ΨΥΓΕΙΟ 403,22€ 15 6.048,30€ 7.499,89€ 

ΣΥΝΟΛΟ 15.241,42 € 18.899,36 € 

 



31 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά 

έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται 

στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 (….ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ…) ΝΑΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται 

αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα 

πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος 

όρος στην Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης 

της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 
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Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 

μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου 

Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  και η στήλη 

«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε 

θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα 

θεωρείται ως μη αποδεκτή. 



33 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

                                                         ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
"7η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ " 

 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  

ΕΙΔΟΣ: «Βιοϊατρικός Εξοπλισμός» 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ: 33193110-3 ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ: 38652110-4 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΒΑΝ: 33192000-2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ: 

33158200-4 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΨΥΓΕΙΟ: 39711130-9 ΨΥΓΕΙΑ 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ: 33193110-3 ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ: 38652110-4 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 

  
 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ:  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 7
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΜΠΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 

 

Στο Ηράκλειο, σήμερα ……-……-2019 στο Τμήμα προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ,  οι υπογεγραμμένοι α) Η "7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" που έχει την έδρα της 

στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500 Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ 

1285,  ΤΗΛ : 2813404424 , FAX : 2813404460 , Ε-mail:supplies@hc-crete.gr,  Α.Φ.Μ: 999161778 

Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια κα Μαυρομμάτη Ελένη και β) 

………………………., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………, Δ/νση: …………………….. τηλ. 

…………….., Φ.Α.Χ. …………… Α.Φ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  συμφώνησαν και 

συναποδέχτηκαν τα εξής : 

Με την με αριθ. ……………./…….-…-2019 απόφαση  της Διοικήτριας της 7ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 

στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρία ……………………..…………… 
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Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε την  …./…/2019,  σύμφωνα με τους όρους της  Πρόσκλησης  με 

αριθ.   …………/..…..-….-2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη 

ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, προμήθεια των ειδών 

ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του 

κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3329/05 “Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 

«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια του είδους «Βιοϊατρικός 

Εξοπλισμός», για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 

όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 

………./2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συνολικής κατακυρωθείσας 

δαπάνης ……………………..€, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

1 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ  12   

2 ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ  10   

3 ΠΑΡΑΒΑΝ  20   

4 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΥΜΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

 1   

5 ΨΥΓΕΙΟ  15   

ΣΥΝΟΛΟ   

Η τιμή μονάδος του υπό προμήθεια εξοπλισμού είναι για παράδοσή του (με ευθύνη και 

μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερο στην Κεντρική Αποθήκη ή στο Κέντρο Υγείας ή 

στην ΤΟΜΥ της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης που θα του υποδειχθεί και περιλαμβάνει την αξία του, 
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τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου και την εγκατάσταση του σε πλήρη 

λειτουργία. Θα επιβαρυνθεί δε με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις που 

αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 

Αναλυτικότερη περιγραφή του ανωτέρω μοντέλου υπάρχει στην με αρ. πρωτ. 

………………… Οικονομικοτεχνική προσφορά της εταιρείας  που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης.    

Η παραπάνω δαπάνη γίνεται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

με Κ.Α 2017ΕΠ40200008 στη ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 402 (Υποέργο 1) και σε βάρος ΚΑΕ 

9549 του προϋπολογισμού των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1) Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε συγκεκριμένους χώρους της Κεντρικής 

Αποθήκης ή του Κέντρου Υγείας ή της ΤΟΜΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης που θα υποδειχθεί στην 

προμηθεύτρια εταιρεία από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, σε πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία, 

εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.  Θα είναι δε 

καινούργια και αμεταχείριστα.  

2) Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά κατά 

την ημέρα παράδοσης του εξοπλισμού στην επιτροπή παραλαβής. 

3) Τα -υπό προμήθεια- είδη θα πρέπει να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης και 

συντήρησης αυτών στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το 

πρωτότυπο κείμενο. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

είναι η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, η οποία είναι υπεύθυνη και για τον 

ορισμό σχετικής/σχετικών Επιτροπής/Επιτροπών Παραλαβής. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την/τις ως άνω 

ειδική/ειδικές  ορισθείσα/ορισθείσες Επιτροπή/Επιτροπές. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από τις αρμόδιες προς τούτο ορισθείσες επιτροπές της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.   
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Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται 

στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. …………../2018 Πρόσκλησης και σύμφωνα με την με αρ. 

πρωτ. ……………………. προσφορά του που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

Σύμβασης. Θα είναι δε καινούργια και αμεταχείριστα. 

ΑΡΘΡΟ 6* 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

(*Το Άρθρο 6 ισχύει για το είδος με Α/Α «4. ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ») 

 

6.1. O προμηθευτής, κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, με δική του 

μέριμνα και δαπάνη θα προβαίνει στη ρύθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση 

εξαρτήματος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής.  

6.2.  Το μηχάνημα, πέραν της εγγύησης καλής λειτουργίας …(τουλάχιστον 2)…….  

χρόνια τουλάχιστον, έχει και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 10 

χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν 

περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα), αναφέρονται 

στην με αρ. πρωτ. ………./2019 προσφορά του. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης 

θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το 

οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Σύμβασης.  

6.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του 

προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων του κάθε Κέντρου Υγείας, όλοι οι 

προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή 

ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο 

τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου και άμεσα (το πολύ εντός 

24ώρου, να είναι εντός Κρήτης), από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από 

την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ή τους υπευθύνους του Κέντρου 

Υγείας. 
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6.4. Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία 

των συστημάτων και τους τεχνικούς για τις επισκευές τους και να παραδώσει 

φυλλάδια οδηγιών χρήσης στην Ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες πρέπει 

να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο. 

6.5 Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος, 

συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών πλην των αναλωσίμων, μαζί με τα 

πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, έως και την 

συμπλήρωση του δέκατου έτους από την ημερομηνία παραλαβή, έναντι ιδιαίτερης 

ετήσιας αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα τιμή στην 

οικονομική του προσφορά και η παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - SERVICE  
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) 

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

3ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ    

4ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ    

5ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ    

6ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ    

7ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ    

8ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   

9ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   

10ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ   

ΣΥΝΟΛΟ SERVICE   

 

Σε περίπτωση όπου η παραπάνω προσφερθείσα τιμή συντήρησης κριθεί, σύμφωνα 

με τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μετά την λήξη της εγγύησης 

καλής λειτουργίας, ως υψηλή, η Τεχνική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ή 

Νοσοκομείου ή άλλης υπηρεσίας της οποίας θα ανήκει οργανικά κατά το διάστημα 

αυτό της σύμβασης η Μονάδα Υγείας στην οποία είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα, 

δύναται να την διαπραγματευτεί.  
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Η αξία της συντήρησης του κάθε μηχανήματος βαρύνει τον προϋπολογισμό της 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης ή Νοσοκομείου ή άλλης υπηρεσίας της οποίας θα ανήκει οργανικά κατά 

το διάστημα αυτό της σύμβασης το Κέντρο Υγείας ή η ΤΟΜΥ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κατά την παράδοση των ειδών η Εταιρεία θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση χειριστών 

στη θεωρία, το χειρισμό, τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και στη 

συντήρηση και τα μέτρα ασφαλείας των χρηστών και του είδους.      

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του 

Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των 

έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί 

βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, 

εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό 

…………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , 

ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), 

ισχύος έως την ……….(τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της 

Σύμβασης)…………. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία 

πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του 

προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς 
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επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

ΆΡΘΡΟ 12 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α' του Ν. 4412/2016. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος δεσμεύεται αυστηρώς για την 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη 

συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και 

αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο πρωτότυπα. Ένα από τα 

παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 

της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

          ΓΙΑ ΤΗΝ  7η  ΥΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ                                                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   

            ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ 


