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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνςμία Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ”Ν.Π.Δ.Δ. 

Σασςδπομική διεύθςνζη ΤΦΗΛΑΝΣΟΤ 45-47 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Σασςδπομικόρ Κωδικόρ 106 76 

Υώπα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόρ ΝUTS EL303 

Σηλέθωνο 213 204 1777 

Φαξ 213 204 1838 

Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο  promithies@evaggelismos-hosp.gr 

Απμόδιορ για πληποθοπίερ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ 

ΣΗΛ: 2132041777 

Γενική Διεύθςνζη ζηο διαδίκηςο  (URL) www.evaggelismos-hosp.gr 

Διεύθςνζη ηος πποθίλ αγοπαζηή ζηο διαδίκηςο 

(URL) 

www.evaggelismos-hosp.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Η Αναθέηοςζα Απσή είναι ηο ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΧΝ - 

ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ  και ανήκει ζηο Τποςπγείο Τγείαρ. 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Η κύπια δπαζηηπιόηηηα ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ είναι η παποσή ςπηπεζιών Τγείαρ. 

Εθαπμοζηέο εθνικό δίκαιο  είναι ηο Ελληνικό.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ είναι διαθέζιμα για ελεύθεπη, πλήπη, άμεζη & δωπεάν 

ηλεκηπονική ππόζβαζη μέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος 

Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Πεπαιηέπω πληποθοπίερ είναι διαθέζιμερ από ηην πποαναθεπθείζα διεύθςνζη: 

www.promitheus.gov.gr  

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί με ηην ανοικηή διαδικαζία ηος άπθπος 27 ηος ν. 4412/16.  

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ είναι ηο «ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» . Η δαπάνη για ηην εν λόγω ζύμβαζη βαπύνει ηον 

Κ.Α.Ε.: 1311, ζσεηική πίζηωζη ηος πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού έηοςρ 2020, 2021 ζηο 

πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Ππομηθειών Τπηπεζιών Τγείαρ (ΠΠΤΤ 2020-ΜΕΡΟ 5ο) 

ηος Φοπέα. 
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ» εκτιμϊμενθσ αξίασ  2.182.086,31 €   
πλζον ΦΡΑ 317.913,69 € ,  ιτοι 2.500.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 33182210-4. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, θ  οποία μπορεί να 
παρατακεί χρονικά, με μονομερζσ δικαίωμα του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ – 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ», ζωσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ (χωρίσ επαφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει μόνο τθσ  τιμισ.   

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΣΜΗΜΑ 
α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΟ ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

1 

Α1 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) 
και με ειδικζσ κεραπευτικζσ και διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ. (Dual chamber 

rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic 
capabilities). *Αντικατάςταςθ  βθματοδότθ DDDR με κφρα ςφνδεςθσ IS-1]. 

138.791,40 € 

2 

Α2 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) 
και με ειδικζσ κεραπευτικζσ και διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ, αςφαλείσ για 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1.5T. (Dual chamber rate responsive 

pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabillities) 
*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

268.947,80 € 

3 

Α3 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) 
με ειδικζσ κεραπευτικζσ και διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι 

καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία  3Τ 
(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special 

therapeutic and diagnostic capabilities) *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

88.132,00 € 

4 

Α4 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) 
με ειδικζσ κεραπευτικζσ και διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι 

καταςκευι για να είναι αςφαλισ  ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ 
(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special 

therapeutic and diagnostic capabilities) *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

23.391,00 € 

5 

Α5 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων χωρίσ δυνατότθτα  κολπικισ 
βθματοδότθςθσ,  προςαρμοηόμενθ κοιλιακι ςυχνότθτα (VDDR). (Single 

lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial pacing) 
[ΣΥΣΤΘΜΑ] 

12.373,80 € 

6 

Α6. Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων, με 2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 
κόλπου (Συςκευζσ καρδιακοφ επαναςυγχρονιςμοφ). Three chamber 

pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac 
resynchronization therapy device-CRT) [Αντικατάςταςθ  βθματοδότθ τριϊν 

κοιλοτιτων με κφρα ςφνδεςθσ IS-1] 

4.000,00 € 
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Α7.Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 
κόλπου και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ 

μαγνθτικι τομογραφία 3Τ(Συςκευζσ καρδιακοφ επαναςυγχρονιςμοφ). 
(Three chamber pacemakers with ventricular ventricular delay 

programming ability (Cardiac resynchronization therapy device- CRT) 
[ΣΥΣΤΘΜΑ] 

10.745,55 € 

8 

Α8.Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 
κόλπου, με ειδικό αλγόρικμο αυτόματθσ-ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ 

χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ βθματοδότθςθσ και 
προςαρμοηόμενθσ αριςτερισ βθματοδότθςθσ και ειδικι καταςκευι για να 

είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ(Συςκευζσ 
καρδιακοφ επαναςυγχρονιςμοφ).  (Three chamber pacemakers 
withventriculoventricular delay programming ability  (Cardiac 

resynchronization therapy device- CRT) [ΣΥΣΤΘΜΑ] 

10.745,55 € 

9 

Α9.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR) 
και με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ (Single chamber rate responsive 

pacemakers with special diagnostic capabilities). *Βθματοδότεσ μιασ 
κοιλότθτασ με κφρα ςφνδεςθσ IS-1] 

20.000,00 € 

10 

Α10.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR) 
και με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ, αςφαλισ για ολόςωμθ μαγνθτικι 
τομογραφία 1,5Τ (Single chamber rate responsive pacemakers with special 

diagnostic capabilities). *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

49.170,00 € 

11 

Α11.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR), 
με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να είναι 

αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe, Single 
chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

12.654,00 € 

12 

Α12.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR), 
με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να είναι 

αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe, Single 
chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

12.654,00 € 

13 

Α13. Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) 
με ειδικζσ κεραπευτικζσ και διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι 

καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ  
(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special 

therapeutic and diagnostic capabilities) και αιςκθτιρα ανίχνευςθσ και 
πρόλθψθσ επειςοδίων του παραςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

41.308,00 € 

14 Α14. Βθματοδότεσ χωρίσ θλεκτρόδιο 35.000,00 € 

15 Α15.Βθματοδότθσ μσ ρυκμίςεισ για His Pacing 20.000,00 € 

16 
Β1.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα 
ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 *Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι 

DDDR με κφρα ςφνδεςθσ DF-1/IS-1] 
73.200,00 € 

17 
Β2.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα 
ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 *Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι 

DDDR με κφρα ςφνδεςθσDF-4/IS-1] 
29.280,00 € 

18 

Β3.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα 
ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 

μαγνθτικι τομογραφία 1,5 T (MRI safe defibrillator), με υψθλι 
απινιδωτικι ζξοδο (45 J) και αλγόρικμο για αποφυγι μθ αναγκαίασ 

κοιλιακισ βθματοδότθςθσ  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

66.154,00 € 
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19 
Β4.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ για 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ (MRI safe defibrillator) *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

107.714,00 € 

20 
Β5.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 
ολόςωμθ  μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe defibrillator) *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

172.805,80 € 

21 
Β6.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 . *Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι 
VVIR με κφρα ςφνδεςθσ DF-1] 

13.930,00 € 

22 
Β7.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 *Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι 
VVIR με κφρα ςφνδεςθσ DF-4] 

13.930,00 € 

23 

Β8.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα 
ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5 T (MRI safe defibrillator), με υψθλι 

απινιδωτικι ζξοδο 45J  και αλγόρικμο παρακολοφκθςθσ τθσ διακωρακικισ 
ςυςςϊρευςθσ υγροφ  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

12.865,40 € 

24 
B9.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα 

ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ (MRI safe defibrillator). *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

64.327,00 € 

25 
Β10.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα 

ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe defibrillator) *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

33.210,80 € 

26 

Β11.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια (Cardiac 
resynchronization therapy -defibrillator CRT'D), με κφρα ςφνδεςθσ 
Τεχνολογίασ DF-1. *Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου αμφικοιλιακοφ 

απινιδωτι με κφρα ςφνδεςθσ DF-1 / IS-1] 

15.000,00 € 

27 

Β12.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό ςεαςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια (Cardiac 
resynchronization therapy -defibrillator CRT'D), με κφρα ςφνδεςθσ 
Τεχνολογίασ DF-4 και 2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 

*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου αμφικοιλιακοφ απινιδωτι με κφρα 
ςφνδεςθσ DF-4 / IS-1] 

15.000,00 € 

28 

Β13.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια (Cardiac 
resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με κφρα ςφνδεςθσ 

Τεχνολογίασ DF-4 και 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 
*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου αμφικοιλιακοφ απινιδωτι με κφρα 

ςφνδεςθσ DF-4 / IS-4] 

15.000,00 € 

29 

Β14.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 

μαγνθτικι τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D), με 2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

7.001,85 € 

30 

Β15.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολοςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -

defibrillator CRT-D), με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου.  
*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

105.027,75 € 
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31 

Β16.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολοςωμθ 

μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D),  με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

57.509,25 € 

32 
Β17.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 και γεννιτρια μακράσ διάρκειασ *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 
49.427,00 € 

33 

Β18.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε 

μαγνθτικι τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D), με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου και 

γεννιτρια μακράσ διάρκειασ. *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

54.609,25 € 

34 
Β19.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με ειδικό 

θλεκτρόδιο με δίπολο ςτον κόλπο  για άριςτο διαχωριςμό υπερκοιλιακϊν 
από κοιλιακϊν αρρυκμιϊν.  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

34.013,50 € 

35 

Β20.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με ειδικό 
θλεκτρόδιο με δίπολο ςτον κόλπο  για άριςτο διαχωριςμό υπερκοιλιακϊν  

από κοιλιακϊν αρρυκμιϊν και να είναι αςφαλι ςε ολοςωμθ μαγνθτικι 
τομογραφία 3Τ *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

221.358,40 € 

36 
Β21: Υποδόριοι απινιδωτζσ με υποδόριο απινιδωτικό θλεκτρόδιο 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 
18.199,96 € 

37 
Β22. Υποδόριοι απινιδωτζσ με υποδόριο απινιδωτικό θλεκτρόδιο ςυμβατό 

με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ και 3Τ. *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 
91.000,00 € 

38 

Β23. Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό 
επαναςυγχρονιςμό με υψθλι απινιδωτικι ζξοδο 4O J, DF-4, με 

δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ι προγραμματιςμζνθσ βθματοδότθςθσ από δφο 
διαφορετικά δίπολα του τετραπολικοφ θλεκτροδίου τθσ αριςτερισ κοιλίασ 

και ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι 
τομογραφία 1,5Τ  (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D) με 4 πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

54.609,25 € 

39 
Γ 1.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ τφπου 

κλειςτισ αγκφλθσ (Insertable loop recorders) 
12.000,00 € 

40 
Γ 2.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ τφπου 

κλειςτισ αγκφλθσ (Insertable loop recorders) 
60.000,00 € 

41 
Γ3. Εμφυτευόμενθ ςυςκευι ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ τφπου 

κλειςτισ αγκφλθσ (Injectable loop recorders) 
12.000,00 € 

42 Δ. Αντιμικροβιακόσ φάκελοσ για ενεργζσ εμφυτεφςιμεσ ςυςκευζσ 25.000,00 € 

 

Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα τμιματα.  

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ ανά τμιμα προμικειασ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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2. του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου..» και τισ τροποποιιςεισ που επζφερε ςτισ 
διατάξεισ  του  ν. 4412/2016. 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”. 

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θζματα”,  

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

15. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

16. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

17. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

18. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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19.  Του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.» 

20. Τθν υπ. αρ. 3 απόφαςθ τθσ 36θσ Συνεδρίαςθσ τθσ 22-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΨΟΩ4690ΩΧ-Σ49) του Δ.Σ του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν –υπθρεςιϊν υγείασ για το 
Νοςοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ζτουσ 2020 (Ρ.Ρ.Υ.Υ. 2020) προχπολογιηόμενου ποςοφ 
4.977.829,11 € με ΦΡΑ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν εν λόγω απόφαςθ είχε ςυμπεριλθφκεί και θ 
«Ρρομικεια  Βθματοδοτϊν». 

21. Τθν υπ’ αρικμ. 1 Απόφαςθ τθσ 40θσ Συνεδρίαςθσ τθσ 12-11-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ8Η4690ΩΧ-ΔΩ) του 
Διοικθτικοφ Συμβοφλιου του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

22. Τθν αρικμ. Ρρωτ. 54847/08-12-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 1θσ ΥΡΕ περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ 
πολυετοφσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΩΘΟΦ469Θ26-ΨΛ4. (ΚΑΕ 1311). 

23. Τθν αρικμ. 1421/2020 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 9Ρ74690ΩΧ-87                                   
(ΚΑΕ 1311) 

24. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 11/01/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
15:00μμ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν  15/11/2021, θμζρα Ραραςκευι  και ϊρα 12:00μμ.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  01/12/2020 

 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (20-605265-001). 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 102035. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): http://www.evaggelismos-hosp.gr/ ςτθν διαδρομι: Αρχικι/  ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ/Ρροκθρφξεισ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php
http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/prokyrikseis/prokyrikseis
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2020/S 237-582867 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 15 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 

είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 
δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην 

οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Τεχνικά φυλλάδια και prospectus μποροφν να υποβάλλονται, ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν Συμμετοχισ και Καλισ Εκτζλεςθσ περιλαμβάνονται ςτο 
Ραράρτθμα V τθσ παροφςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ ,όπωσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω 
πίνακα:  

αα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΨΟ 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ 
ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
(2%) 

1 Α1 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων ΤΕΜ 220 630,87 138.791,40 € 2.775,83 € 

  
 

    
   

2 

Α2 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων 
(για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1.5T) 
ΤΕΜ 220 857,09 188.559,80 € 3.771,20 € 

  
Ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 440 180,00 79.200,00 € 1.584,00 € 

  Δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 440 2,70 1.188,00 € 23,76 € 

  
 

    
 

268.947,80 € 5.378,96 € 

  
 

    
   

3 

Α3 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων 
(για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 3T και Αιςκθτιρα 
ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου) 

ΤΕΜ 55 1237,00 68.035,00 € 1.360,70 € 

  
Ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 110 180,00 19.800,00 € 396,00 € 

  Δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 110 2,70 297,00 € 5,94 € 

  
 

    
 

88.132,00 € 1.762,64 € 

  
 

    
   

4 

Α4 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων 
(για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 3T ) 
ΤΕΜ 15 1194,00 17.910,00 € 358,20 € 
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Ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 30 180,00 5.400,00 € 108,00 € 

  Δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 30 2,70 81,00 € 1,62 € 

  
 

    
 

23.391,00 € 467,82 € 

  
 

    
   

5 

Α5 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων 
χωρίσ δυνατότθτα  κολπικισ 

βθματοδότθςθσ,  
προςαρμοηόμενθ κοιλιακι 

ςυχνότθτα (VDDR) 

ΤΕΜ 10 845,38 8.453,80 € 169,08 € 

  
Ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 193,30 3.866,00 € 77,32 € 

  Δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 20 2,70 54,00 € 1,08 € 

  
 

    
 

12.373,80 € 247,48 € 

  
 

    
   

6 

Α6. Βθματοδότεσ τριϊν 
κοιλοτιτων, με 2πολικό 

θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου 
ΤΕΜ 2 2000,00 4.000,00 € 80,00 € 

  
 

    
   

7 

Α7.Βθματοδότεσ τριϊν 
κοιλοτιτων με 4πολικό 

θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου 
ΤΕΜ 3 2200,00 6.600,00 € 132,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 3 180,00 540,00 € 10,80 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 180,00 540,00 € 10,80 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 800,00 2.400,00 € 48,00 € 

  
ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου 

και ΤΕΜ 3 213,75 641,25 € 12,83 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 9 2,70 24,30 € 0,49 € 

  
 

    
 

10.745,55 € 214,92 € 

  
 

    
   

8 

Α8.Βθματοδότεσ τριϊν 
κοιλοτιτων με 4πολικό 

θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου, 
με ειδικό αλγόρικμο αυτόματθσ-

ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ 
χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και 

διακοιλιακισ βθματοδότθςθσ και 
προςαρμοηόμενθσ αριςτερισ 

βθματοδότθςθσ 

ΤΕΜ 3 2200,00 6.600,00 € 132,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 3 180,00 540,00 € 10,80 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 180,00 540,00 € 10,80 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 800,00 2.400,00 € 48,00 € 
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ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου 

και ΤΕΜ 3 213,75 641,25 € 12,83 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 9 2,70 24,30 € 0,49 € 

  
 

    
 

10.745,55 € 214,92 € 

  
 

    
   

9 

Α9.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ 
με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα 

(SSIR) 
ΤΕΜ 40 500,00 20.000,00 € 400,00 € 

  
 

    
   

10 

Α10.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ 
με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα 
(SSIR) (για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ) 

ΤΕΜ 50 618,00 30.900,00 € 618,00 € 

  
Ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 100 180,00 18.000,00 € 360,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 100 2,70 270,00 € 5,40 € 

  
 

    
 

49.170,00 € 983,40 € 

  
 

    
   

11 

Α11.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ 
με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα 

(SSIR)  (Με αιςκθτιρα ανίχνευςθσ 
μαγνθτικοφ πεδίου) 

ΤΕΜ 10 900,00 9.000,00 € 180,00 € 

  
Ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 180,00 3.600,00 € 72,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 54,00 € 1,08 € 

  
 

    
 

12.654,00 € 253,08 € 

  
 

    
   

12 

Α12.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ 
με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα 
(SSIR) (για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 3Τ) 

ΤΕΜ 10 900,00 9.000,00 € 180,00 € 

  
ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 180,00 3.600,00 € 72,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 54,00 € 1,08 € 

  
 

    
 

12.654,00 € 253,08 € 

  
 

    
   

13 

Α13. Βθματοδότεσ δφο 
κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (DDDR) για ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 3Τ  και 

αιςκθτιρα ανίχνευςθσ και 
πρόλθψθσ επειςοδίων του 

παραςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ 

ΤΕΜ 20 1700,00 34.000,00 € 680,00 € 
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ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 40 180,00 7.200,00 € 144,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 40 2,70 108,00 € 2,16 € 

  
 

    
 

41.308,00 € 826,16 € 

  
 

    
   

14 
Α14. Βθματοδότεσ χωρίσ 

θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 7000,00 35.000,00 € 700,00 € 

  
 

    
   

15 
Α15.Βθματοδότθσ μσ ρυκμίςεισ 

για His Pacing ΤΕΜ 5 4000,00 20.000,00 € 400,00 € 

  
 

    
   

16 

Β1.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 
ΤΕΜ 25 2928,00 73.200,00 € 1.464,00 € 

  
 

    
   

17 

Β2.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 
ΤΕΜ 10 2928,00 29.280,00 € 585,60 € 

  
 

    
   

18 

Β3.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4  
(αςφαλισ ςε μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5 T, με υψθλι 
απινιδωτικι ζξοδο 45 J και 
αλγόρικμο για αποφυγι μθ 

αναγκαίασ κοιλιακισ 
βθματοδότθςθσ ) 

ΤΕΜ 10 5630,00 56.300,00 € 1.126,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 10 180,00 1.800,00 € 36,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 10 800,00 8.000,00 € 160,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 54,00 € 1,08 € 

  
 

    
 

66.154,00 € 1.323,08 € 

  
 

    
   

19 

Β4.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 
(αςφαλισ για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ ) 

ΤΕΜ 20 4893,00 97.860,00 € 1.957,20 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 10 180,00 1.800,00 € 36,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 10 800,00 8.000,00 € 160,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 54,00 € 1,08 € 

  
 

    
 

107.714,00 € 2.154,28 € 
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20 

Β5.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 
(αςφαλισ ςε ολόςωμθ  μαγνθτικι 

τομογραφία 3Τ) 

ΤΕΜ 20 7654,89 153.097,80 € 3.061,96 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 20 180,00 3.600,00 € 72,00 € 

  ζνα απινιδωτιό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 800,00 16.000,00 € 320,00 € 

  δφο διαφλεβικοί ειςαγωγείσ ΤΕΜ 40 2,70 108,00 € 2,16 € 

  
 

    
 

172.805,80 € 3.456,12 € 

  
 

    
   

21 

Β6.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 . 
ΤΕΜ 5 2786,00 13.930,00 € 278,60 € 

  
 

    
   

22 

Β7.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 
ΤΕΜ 5 2786,00 13.930,00 € 278,60 € 

  
 

    
   

23 

Β8.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με 

κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 
(αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5 T, με υψθλι 
απινιδωτικι ζξοδο 45J  και 

αλγόρικμο παρακολοφκθςθσ τθσ 
διακωρακικισ ςυςςϊρευςθσ 

υγροφ 

ΤΕΜ 2 5630,00 11.260,00 € 225,20 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 2 800,00 1.600,00 € 32,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 2 2,70 5,40 € 0,11 € 

  
 

    
 

12.865,40 € 257,31 € 

  
 

    
   

24 

B9.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με 

κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 
(αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ) 

ΤΕΜ 10 5630,00 56.300,00 € 1.126,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 10 800,00 8.000,00 € 160,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 10 2,70 27,00 € 0,54 € 

  
 

    
 

64.327,00 € 1.286,54 € 
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25 

Β10.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με 

κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 
(αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 3Τ ) 

ΤΕΜ 4 7500,00 30.000,00 € 600,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 4 800,00 3.200,00 € 64,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 4 2,70 10,80 € 0,22 € 

  
 

    
 

33.210,80 € 664,22 € 

  
 

    
   

26 

Β11.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 
ΤΕΜ 5 3000,00 15.000,00 € 300,00 € 

  
 

    
   

27 

Β12.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 και 
2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 

κόλπου. 

ΤΕΜ 5 3000,00 15.000,00 € 300,00 € 

  
 

    
   

28 

Β13.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων με κφρα 

ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 και 
4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 

κόλπου. 

ΤΕΜ 5 3000,00 15.000,00 € 300,00 € 

  
 

    
   

29 

Β14.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων, αςφαλισ ςε 

μαγνθτικι τομογραφία, με 
2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 

κόλπου. 

ΤΕΜ 1 5000,00 5.000,00 € 100,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 1 180,00 180,00 € 3,60 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 1 800,00 800,00 € 16,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 1 800,00 800,00 € 16,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου ΤΕΜ 1 213,75 213,75 € 4,28 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 3 2,70 8,10 € 0,16 € 

  
 

    
 

7.001,85 € 140,04 € 

  
 

    
   

30 

Β15.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων αςφαλισ ςε 

ολοςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 
1,5Τ, με 4πολικό θλεκτρόδιο 

ςτεφανιαίου κόλπου. 

ΤΕΜ 15 5000,00 75.000,00 € 1.500,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 15 180,00 2.700,00 € 54,00 € 
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  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 15 800,00 12.000,00 € 240,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 15 800,00 12.000,00 € 240,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου ΤΕΜ 15 213,75 3.206,25 € 64,13 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 45 2,70 121,50 € 2,43 € 

  
 

    
 

105.027,75 € 2.100,56 € 

  
 

    
   

31 

Β16.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων αςφαλισ ςε 

ολοςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 
3Τ,  με 4πολικό θλεκτρόδιο 

ςτεφανιαίου κόλπου. 

ΤΕΜ 5 9500,00 47.500,00 € 950,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 180,00 900,00 € 18,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου ΤΕΜ 5 213,75 1.068,75 € 21,38 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 15 2,70 40,50 € 0,81 € 

  
 

    
 

57.509,25 € 1.150,19 € 

  
 

    
   

32 

Β17.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με 

κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 
και γεννιτρια μακράσ διάρκειασ 

ΤΕΜ 5 8920,00 44.600,00 € 892,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 160,00 800,00 € 16,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 10 2,70 27,00 € 0,54 € 

  
 

    
 

49.427,00 € 988,54 € 

  
 

    
   

33 

Β18.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων αςφαλισ ςε 

μαγνθτικι τομογραφία, με 
4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου 

κόλπου και γεννιτρια μακράσ 
διάρκειασ. 

ΤΕΜ 5 8920,00 44.600,00 € 892,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 180,00 900,00 € 18,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου ΤΕΜ 5 213,75 1.068,75 € 21,38 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 15 2,70 40,50 € 0,81 € 

  
 

    
 

54.609,25 € 1.092,19 € 

  
 

    
   





22 

 

34 
Β19.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 

μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR ΤΕΜ 5 6000,00 30.000,00 € 600,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 5 2,70 13,50 € 0,27 € 

  
 

    
 

34.013,50 € 680,27 € 

  
 

    
   

35 

Β20.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR 

αςφαλι ςε ολοςωμθ μαγνθτικι 
τομογραφία 3Τ 

ΤΕΜ 20 10265,22 205.304,40 € 4.106,09 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 800,00 16.000,00 € 320,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 20 2,70 54,00 € 1,08 € 

  
 

    
 

221.358,40 € 4.427,17 € 

  
 

    
   

36 
Β21: Υποδόριοι απινιδωτζσ με 

υποδόριο απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 1 15699,96 15.699,96 € 314,00 € 

  
ειδικό set εμφφτευςθσ του 

υποδόριου θλεκτροδίου ΤΕΜ 1 2000,00 2.000,00 € 40,00 € 

  ςφςτθμα ειςαγωγισ ΤΕΜ 1 500,00 500,00 € 10,00 € 

  
 

    
 

18.199,96 € 364,00 € 

  
 

    
   

37 

Β22. Υποδόριοι απινιδωτζσ με 
υποδόριο απινιδωτικό θλεκτρόδιο 
ςυμβατό με ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ και 3Τ. 

ΤΕΜ 5 15700,00 78.500,00 € 1.570,00 € 

  κθκάρι ειςαγωγισ ΤΕΜ 5 500,00 2.500,00 € 50,00 € 

  θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 2000,00 10.000,00 € 200,00 € 

  
 

    
 

91.000,00 € 1.820,00 € 
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Β23. Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ 
τριϊν κοιλοτιτων με υψθλι 

απινιδωτικι ζξοδο 4O J, DF-4, 
αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ με 4 πολικό 
θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου 

ΤΕΜ 5 8920,00 44.600,00 € 892,00 € 

  ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 180,00 900,00 € 18,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 4.000,00 € 80,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου ΤΕΜ 5 213,75 1.068,75 € 21,38 € 

  τρεισ διαφλεβικοί ειςαγωγείσ ΤΕΜ 15 2,70 40,50 € 0,81 € 
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54.609,25 € 1.092,19 € 

  
 

    
   

  
Γ. Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ 

ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ     
   

39 

Γ 1.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ 
ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ 

τφπου κλειςτισ αγκφλθσ 
(Insertable loop recorders) 

ΤΕΜ 5 2400,00 12.000,00 € 240,00 € 

40 

Γ 2.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ 
ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ 

τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (με 
τθλεπαρακολοφκθςθ ςε θμεριςια 
βάςθ / Insertable loop recorders) 

ΤΕΜ 25 2400,00 60.000,00 € 1.200,00 € 

41 

Γ3. Εμφυτευόμενθ ςυςκευι 
ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ καταγραφισ 
τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (μικροφ 
όγκου /Injectable loop recorders) 

ΤΕΜ 5 2400,00 12.000,00 € 240,00 € 

42 
Δ. Αντιμικροβιακόσ φάκελοσ για 
ενεργζσ εμφυτεφςιμεσ ςυςκευζσ ΤΕΜ 25 1000,00 25.000,00 € 500,00 € 

 

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8,δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ.   
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ίςο ι 
μεγαλφτερο του 1/3 τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ. Αν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για 
χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο 
λειτουργεί. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

1 Να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  
2 Να ζχουν  κατά  τθν  τελευταία  τριετία  εκτελζςει  τουλάχιςτον μία ςυναφι ςφμβαςθ ι προμικεια 

αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ςε  Μονάδα  Υγείασ, Δθμόςια ι Ιδιωτικι.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
ηθτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικοί 
όροι, ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον κατατίκεται  υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν περίπτωςθ που 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ).  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
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κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 
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Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ:  

α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ 
δθλϊςεισ), ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ και  

β ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν.  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία με 
αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. 

Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται: 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από 
τθν αρμόδια αρχι (π.χ. πιςτοποιθτικό καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ, πιςτοποιθτικό ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ) , 

 εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι, εάν τοφτο δεν είναι 
δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά 
ISO που ορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ.  
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Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
τιμισ . 

 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ .  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
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είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ: 

Η ανακζτουςα αρχι: 

(α) Δθμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία μζςα από τθν ιςτοςελίδα 
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el το ΕΕΕΣ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ. 

(β) Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΣ, επιλζγει εξαγωγι. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 
γνωςτό πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Η/Τ). Το αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα υπόλοιπα 

ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ. 

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ: 

(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ του και να 
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να 
επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕ του διαγωνιςμοφ που 
«κατζβαςε» από το ΕΗΔΗ. 

(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. 
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Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ 
εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ 
λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που 
διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί από 
κάκε φυλλομετρθτι. 

(δ) Τπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 

ιςτοςελίδα). 

(ε) Τποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ 
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 

ΕΕΕ: 

α. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαηί με χωριςτό 
ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται. 

γ. Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 

χωριςτό ΕΕΕΣ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται. 

(Βλζπε και τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61) 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ   
Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

Επίςθσ ςτον φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνονται ςυμπλθρωμζνοι οι πίνακεσ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ. 
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Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Επιπλζον κα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα I ο οποίοσ πρζπει να 
υποβλθκεί μαηί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ.  Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ παρζχεται ςε 
θλεκτρονικό αρχείο word τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Μζροσ Α του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ είτε για κάκε είδοσ ξεχωριςτά είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ειδϊν  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12)  μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
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ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 15/01/2021 και ϊρα 12:00μμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
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προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ- 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
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Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: 

ποςοςτό ζωσ 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016). Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ . 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
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αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (άρκρο 360 του ν. 4412/2016) 
θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ )άρκρο 361 του ν. 
4412/2016). 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 
ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)») μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά 
περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι 
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν). 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα V  τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ 
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.  

Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα πραγματοποιείται με ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ μετά τθν εκτζλεςθ 
κάκε παραγγελίασ και τθν διενζργεια ποςοτικισ-ποιοτικισ παραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.  

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.  

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 και Ν. 4605/01-04-2019 ΦΕΚ 52 Α’ όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)). 

δ) Χαρτόςθμο 3%  επί των άνω κρατιςεων και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

ε) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

 Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα ςτθν  παροφςα. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

5.2.2.  Αν το μθχάνθμα φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον 
ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Το παρόν Ραράρτθμα περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με 
τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ κα εκτελεςκεί θ παροφςα προμικεια, αποτελεί δε αναπόςπαςτο 
τμιμα αυτισ. 

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τμθματικά τα υλικά εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν ζγγραφθ παραγγελία ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Νοςοκομείου. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ 
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τρόπο/ουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) με 
πρακτικι δοκιμαςία, δ) με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ 
προμικεια υλικό και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι . 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ ςτθ ςφμβαςθ χρόνουσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα  VI. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
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ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΘΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΘΔΩΝ 

αα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ % 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 

Α1 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (DDDR) και με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ. (Dual chamber rate 
responsive pacemaker with special therapeutic and 

diagnostic capabilities). *Αντικατάςταςθ  βθματοδότθ 
DDDR με κφρα ςφνδεςθσ IS-1]. 

ΤΕΜ 220 630,87 13 156.834,28 € 

             

2 

Α2 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (DDDR) και με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 
διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ, αςφαλείσ για ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 1.5T. (Dual chamber rate 

responsive pacemaker with special therapeutic and 
diagnostic capabillities) *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 220 857,09 13 213.072,57 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ζνα κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 440 180,00 24 98.208,00 € 

  και δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 440 2,70 24 1.473,12 € 

           312.753,69 € 

             

3 

Α3 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (DDDR) με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να 
είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία  3Τ 

(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker 
with special therapeutic and diagnostic capabilities) 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 55 1237,00 13 76.879,55 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ζνα κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 110 180,00 24 24.552,00 € 

  και δυο  διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 110 2,70 24 368,28 € 

           101.799,83 € 

             

4 

Α4 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (DDDR) με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να 
είναι αςφαλισ  ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ 

(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker 
with special therapeutic and diagnostic capabilities) 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 15 1194,00 13 20.238,30 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ζνα κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 30 180,00 24 6.696,00 € 

  και δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 30 2,70 24 100,44 € 

           27.034,74 € 
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5 

Α5 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων χωρίσ δυνατότθτα  
κολπικισ βθματοδότθςθσ,  προςαρμοηόμενθ κοιλιακι 

ςυχνότθτα (VDDR). (Single lead dual chamber rate 
responsive pacemakers without atrial pacing) 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 10 845,38 13 9.552,79 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ζνα κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 193,30 24 4.793,84 € 

  και δυο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ. ΤΕΜ 20 2,70 24 66,96 € 

           14.413,59 € 

             

6 

Α6. Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων, με 2πολικό 
θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου (Συςκευζσ καρδιακοφ 
επαναςυγχρονιςμοφ). Three chamber pacemakers with 

ventriculoventricular delay programming ability 
(Cardiac resynchronization therapy device-CRT) 

*Αντικατάςταςθ  βθματοδότθ τριϊν κοιλοτιτων με 
κφρα ςφνδεςθσ IS-1] 

ΤΕΜ 2 2000,00 13 4.520,00 € 

             

7 

Α7.Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων με 4πολικό 
θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου και ειδικι καταςκευι 

για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι 
τομογραφία 3Τ(Συςκευζσ καρδιακοφ 

επαναςυγχρονιςμοφ). (Three chamber pacemakers 
with ventricular ventricular delay programming ability 

(Cardiac resynchronization therapy device- CRT) 
*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 3 2200,00 13 7.458,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 3 180,00 24 669,60 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 180,00 24 669,60 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 800,00 24 2.976,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 3 213,75 13 724,61 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 9 2,70 24 30,13 € 

           12.527,94 € 

             

8 

Α8.Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων με 4πολικό 
θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου, με ειδικό αλγόρικμο 

αυτόματθσ-ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ χρονιςμοφ 
κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ βθματοδότθςθσ και 

προςαρμοηόμενθσ αριςτερισ βθματοδότθςθσ και 
ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ 

μαγνθτικι τομογραφία 3Τ(Συςκευζσ καρδιακοφ 
επαναςυγχρονιςμοφ).  (Three chamber pacemakers 
withventriculoventricular delay programming ability  

(Cardiac resynchronization therapy device- CRT) 
*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 3 2200,00 13 7.458,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 3 180,00 24 669,60 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 180,00 24 669,60 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 3 800,00 24 2.976,00 € 
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  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 3 213,75 13 724,61 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 9 2,70 24 30,13 € 

           12.527,94 € 

             

9 

Α9.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (SSIR) και με ειδικζσ διαγνωςτικζσ 
ικανότθτεσ (Single chamber rate responsive 

pacemakers with special diagnostic capabilities). 
*Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με κφρα ςφνδεςθσ IS-1] 

ΤΕΜ 40 500,00 13 22.600,00 € 

             

10 

Α10.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (SSIR) και με ειδικζσ διαγνωςτικζσ 
ικανότθτεσ, αςφαλισ για ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ (Single chamber rate responsive 
pacemakers with special diagnostic capabilities). 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 50 618,00 13 34.917,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 100 180,00 24 22.320,00 € 

  και δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 100 2,70 24 334,80 € 

           57.571,80 € 

             

11 

Α11.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (SSIR), με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ 

και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe, Single 

chamber rate responsive pacemakers with special 
diagnostic capabilities). *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 10 900,00 13 10.170,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό, ζνα 

κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 180,00 24 4.464,00 € 

  και δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 24 66,96 € 

           14.700,96 € 

             

12 

Α12.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ 
ςυχνότθτα (SSIR), με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ 

και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε 
ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe, Single 

chamber rate responsive pacemakers with special 
diagnostic capabilities). *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 10 900,00 13 10.170,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ζνα κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 180,00 24 4.464,00 € 

  και δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 24 66,96 € 

           14.700,96 € 

             

13 

Α13. Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με 
προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) με ειδικζσ 

κεραπευτικζσ και διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι 
καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ 

μαγνθτικι τομογραφία 3Τ  (MRI safe, Dual chamber 
rate responsive pacemaker with special therapeutic 

and diagnostic capabilities) και αιςκθτιρα ανίχνευςθσ 

ΤΕΜ 20 1700,00 13 38.420,00 € 
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και πρόλθψθσ επειςοδίων του παραςυμπακθτικοφ 
ςυςτιματοσ *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ζνα κοιλιακό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 40 180,00 24 8.928,00 € 

  και δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 40 2,70 24 133,92 € 

           47.481,92 € 

             

14 Α14. Βθματοδότεσ χωρίσ θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 7000,00 13 39.550,00 € 

             

15 Α15.Βθματοδότθσ μσ ρυκμίςεισ για His Pacing ΤΕΜ 5 4000,00 13 22.600,00 € 

             

16 

Β1.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου 
DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 

*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι DDDR με 
κφρα ςφνδεςθσ DF-1/IS-1] 

ΤΕΜ 25 2928,00 13 82.716,00 € 

             

17 

Β2.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου 
DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 

*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι DDDR με 
κφρα ςφνδεςθσDF-4/IS-1] 

ΤΕΜ 10 2928,00 13 33.086,40 € 

             

18 

Β3.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου 
DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε μαγνθτικι 
τομογραφία 1,5 T (MRI safe defibrillator), με υψθλι 

απινιδωτικι ζξοδο (45 J) και αλγόρικμο για αποφυγι 
μθ αναγκαίασ κοιλιακισ βθματοδότθςθσ  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 10 5630,00 13 63.619,00 € 

  Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 10 180,00 24 2.232,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 10 800,00 24 9.920,00 € 

  και δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 24 66,96 € 

           75.837,96 € 

             

19 

Β4.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου 
DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ για ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ (MRI safe defibrillator) 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 20 4893,00 13 110.581,80 € 

  Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 10 180,00 24 2.232,00 € 

  ζνα απινιδωτιό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 10 800,00 24 9.920,00 € 

  και δφο διαφλεβικοί ειςαγωγείσ ΤΕΜ 20 2,70 24 66,96 € 

           122.800,76 € 
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20 

Β5.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου 
DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ  
μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe defibrillator) 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 20 7654,89 13 173.000,51 € 

  Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 20 180,00 24 4.464,00 € 

  ζνα απινιδωτιό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 20 800,00 24 19.840,00 € 

  και δφο διαφλεβικοί ειςαγωγείσ ΤΕΜ 40 2,70 24 133,92 € 

           197.438,43 € 

             

21 

Β6.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου 
VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-1 . 

*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι VVIR με 
κφρα ςφνδεςθσ DF-1] 

ΤΕΜ 5 2786,00 13 15.740,90 € 

             

22 

Β7.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου 
VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 

*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου απινιδωτι VVIR με 
κφρα ςφνδεςθσ DF-4] 

ΤΕΜ 5 2786,00 24 17.273,20 € 

             

23 

Β8.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου 
VVIR με κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 1,5 T (MRI safe defibrillator), με 

υψθλι απινιδωτικι ζξοδο 45J  και αλγόρικμο 
παρακολοφκθςθσ τθσ διακωρακικισ ςυςςϊρευςθσ 

υγροφ  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 2 5630,00 13 12.723,80 € 

  
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : ζνα απινιδωτικό 

θλεκτρόδιο και ΤΕΜ 2 800,00 24 1.984,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 2 2,70 24 6,70 € 

           14.714,50 € 
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B9.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου 
VVIR με κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ (MRI safe defibrillator). 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 10 5630,00 13 63.619,00 € 

  
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : ζνα απινιδωτικό 

θλεκτρόδιο και ΤΕΜ 10 800,00 24 9.920,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 10 2,70 24 33,48 € 

           73.572,48 € 
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Β10.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ 
τφπου VVIR με κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 

ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 3Τ (MRI safe defibrillator) 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 4 7500,00 13 33.900,00 € 

  
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει : ζνα απινιδωτικό 

θλεκτρόδιο και ΤΕΜ 4 800,00 24 3.968,00 € 
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  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 4 2,70 24 13,39 € 

           37.881,39 € 
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Β11.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι 

ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -
defibrillator CRT'D), με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-

1. *Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου αμφικοιλιακοφ 
απινιδωτι με κφρα ςφνδεςθσ DF-1 / IS-1] 

ΤΕΜ 5 3000,00 13 16.950,00 € 
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Β12.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ςεαςκενείσ με καρδιακι 

ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -
defibrillator CRT'D), με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-

4 και 2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 
*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου αμφικοιλιακοφ 

απινιδωτι με κφρα ςφνδεςθσ DF-4 / IS-1] 

ΤΕΜ 5 3000,00 13 16.950,00 € 
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Β13.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι 

ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D), με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ 
DF-4 και 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 

*Αντικατάςταςθ εμφυτεφςιμου αμφικοιλιακοφ 
απινιδωτι με κφρα ςφνδεςθσ DF-4 / IS-4] 

ΤΕΜ 5 3000,00 13 16.950,00 € 
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Β14.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για 
να είναι αςφαλισ ςε μαγνθτικι τομογραφία (MRI safe 

Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), 
με 2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 

*ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 1 5000,00 13 5.650,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 1 180,00 24 223,20 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 1 800,00 24 992,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 1 800,00 24 992,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 1 213,75 13 241,54 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 3 2,70 24 10,04 € 

           8.108,78 € 
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Β15.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για 
να είναι αςφαλισ ςε ολοςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 

1,5Τ (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D), με 4πολικό θλεκτρόδιο 

ςτεφανιαίου κόλπου.  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 15 5000,00 13 84.750,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 15 180,00 24 3.348,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 15 800,00 24 14.880,00 € 
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  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 15 800,00 24 14.880,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 15 213,75 13 3.623,06 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 45 2,70 24 150,66 € 

           121.631,72 € 
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Β16.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για 
να είναι αςφαλισ ςε ολοςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 

3Τ (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -
defibrillator CRT-D),  με 4πολικό θλεκτρόδιο 

ςτεφανιαίου κόλπου. *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 5 9500,00 13 53.675,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 180,00 24 1.116,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 5 213,75 13 1.207,69 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 15 2,70 24 50,22 € 

           65.968,91 € 
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Β17.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων 
τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Τεχνολογίασ DF-4 και 

γεννιτρια μακράσ διάρκειασ *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 
ΤΕΜ 5 8920,00 13 50.398,00 € 

  Το ςφςτθμα περιλαμβάνει: ζνα κολπικό θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 160,00 24 992,00 € 

  ζνα απινιδωτικό θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  και δφο διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 10 2,70 24 33,48 € 

           56.383,48 € 
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Β18.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για 
να είναι αςφαλισ ςε μαγνθτικι τομογραφία (MRI safe 

Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), 
με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου και 

γεννιτρια μακράσ διάρκειασ. *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 5 8920,00 13 50.398,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 180,00 24 1.116,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 5 213,75 13 1.207,69 € 

  τρεισ διαφλζβιοι ειςαγωγείσ ΤΕΜ 15 2,70 24 50,22 € 

           62.691,91 € 
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Β19.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ 
τφπου VVIR με ειδικό θλεκτρόδιο με δίπολο ςτον 

κόλπο  για άριςτο διαχωριςμό υπερκοιλιακϊν από 
κοιλιακϊν αρρυκμιϊν.  *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 5 6000,00 13 33.900,00 € 
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Το ςφςτθμα περιλαμβάνει:   ζνα απινιδωτικό 

θλεκτρόδιο και ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 5 2,70 24 16,74 € 

           38.876,74 € 
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Β20.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ 
τφπου VVIR με ειδικό θλεκτρόδιο με δίπολο ςτον 

κόλπο  για άριςτο διαχωριςμό υπερκοιλιακϊν  από 
κοιλιακϊν αρρυκμιϊν και να είναι αςφαλι ςε 

ολοςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 20 10265,22 13 231.993,97 € 

  
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει:   ζνα απινιδωτικό 

θλεκτρόδιο και ΤΕΜ 20 800,00 24 19.840,00 € 

  ζνα διαφλζβιο ειςαγωγζα ΤΕΜ 20 2,70 24 66,96 € 

           251.900,93 € 
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Β21: Υποδόριοι απινιδωτζσ με υποδόριο απινιδωτικό 

θλεκτρόδιο *ΣΥΣΤΘΜΑ+ ΤΕΜ 1 15699,96 13 17.740,95 € 

  
Να ςυνοδεφονται από ειδικό set εμφφτευςθσ του 

υποδόριου θλεκτροδίου ΤΕΜ 1 2000,00 24 2.480,00 € 

  και ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ΤΕΜ 1 500,00 24 620,00 € 

           20.840,95 € 
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Β22. Υποδόριοι απινιδωτζσ με υποδόριο απινιδωτικό 
θλεκτρόδιο ςυμβατό με ολόςωμθ μαγνθτικι 

τομογραφία 1,5Τ και 3Τ. *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 
ΤΕΜ 5 15700,00 13 88.705,00 € 

  κθκάρι ειςαγωγισ ΤΕΜ 5 500,00 24 3.100,00 € 

  θλεκτρόδιο ΤΕΜ 5 2000,00 24 12.400,00 € 

           104.205,00 € 
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Β23. Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για 
καρδιακό επαναςυγχρονιςμό με υψθλι απινιδωτικι 

ζξοδο 4O J, DF-4, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ι 
προγραμματιςμζνθσ βθματοδότθςθσ από δφο 

διαφορετικά δίπολα του τετραπολικοφ θλεκτροδίου 
τθσ αριςτερισ κοιλίασ και ειδικισ καταςκευισ για να 
είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 
1,5Τ  (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -

defibrillator CRT-D) με 4 πολικό θλεκτρόδιο 
ςτεφανιαίου κόλπου *ΣΥΣΤΘΜΑ+ 

ΤΕΜ 5 8920,00 13 50.398,00 € 

  
Το ςφςτθμα ςυμπεριλαβμάνει: ζνα κολπικό 

θλεκτρόδιο, ΤΕΜ 5 180,00 24 1.116,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο δεξιάσ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα θλεκτρόδιο αριςτερισ κοιλίασ, ΤΕΜ 5 800,00 24 4.960,00 € 

  ζνα κθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου και ΤΕΜ 5 213,75 13 1.207,69 € 

  τρεισ διαφλεβικοί ειςαγωγείσ ΤΕΜ 15 2,70 24 50,22 € 

           62.691,91 € 
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Γ. Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ 

καταγραφισ           

39 

Γ 1.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ 
καταγραφισ τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (Insertable loop 

recorders) 
ΤΕΜ 5 2400,00 13 13.560,00 € 
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Γ 2.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ 
καταγραφισ τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (Insertable loop 

recorders) ΤΕΜ 25 2400,00 13 67.800,00 € 

41 

Γ3. Εμφυτευόμενθ ςυςκευι ςυνεχοφσ ΘΚΓφικισ 
καταγραφισ τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (Injectable loop 

recorders) 
ΤΕΜ 5 2400,00 13 13.560,00 € 

42 
Δ. Αντιμικροβιακόσ φάκελοσ για ενεργζσ εμφυτεφςιμεσ 

ςυςκευζσ ΤΕΜ 25 1000,00 13 28.250,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.500.000,00 € 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΔ CPV 33182210-4 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

1. Να δθλϊνεται υποχρεωτικά το εργοςτάςιο καταςκευισ όπου καταςκευάηονται τα προςφερόμενα 

ςυςτιματα (ςετ). Σο εργοςτάςιο καταςκευισ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO-

9001:2000 ι ISO 13485:2003, το οποίο και κα επιςυνάπτεται υποχρεωτικά ςτθν προςφορά. 

 

2. Σα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που 

βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει 

τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 90/385/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 90/385/ΕΟΚ «ενεργά εμφυτεφςιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα» ΦΕΚ 

2198/τευχ. Β/02-10-09). Σα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται ςτθ ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-

10-2009) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Περί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 

90/385/ΕΟΚ/14-6-93 του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα Ενεργά Εμφυτεφςιμα 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόςo κατά τθ φάςθ ςφνταξθσ τθσ διακιρυξθσ, όςο και κατά τθ φάςθ ςφναψθσ τθσ 

αντίςτοιχθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να διαςφαλίηεται με τθ διατφπωςθ κάκε φορά των ανάλογων ενδεικνυομζνων 

όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα κα είναι ςφμφωνα προσ τισ απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ ΚΤΑ κατά το 

χρόνο παράδοςθσ τουσ, είτε πρόκειται για παράδοςθ εντόσ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν, είτε για εκπρόκεςμθ, 

ϊςτε τα προϊόντα αυτά να φζρουν οπωςδιποτε τθν προβλεπόμενθ από τθ ςχετικι (β) ΚΤΑ ςιμανςθ CE. 

 

3. Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ κα πρζπει ςτισ προςφορζσ τουσ να δθλϊνουν ότι ςυμμορφϊνονται με τθν 

ΚΤΑ ΔΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 





58 

 

4. Οι προςφζροντεσ πρζπει απαραίτθτα να δθλϊςουν με τθν προςφορά τουσ ότι διακζτουν ανά πάςα 

ςτιγμι του 24ϊρου (ςυμπεριλαμβανομζνων των αργιϊν και εορτϊν) κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ 

κάκε εμφυτευκείςασ ςυςκευισ ςε αςκενι, το εξειδικευμζνο προςωπικό και τα απαραίτθτα μθχανιματα για τον 

ζλεγχο και ρφκμιςθ των ςυςκευϊν, όποτε τουσ ηθτθκεί από τα καρδιολογικά κζντρα. Οι τεχνικοί που 

αναλαμβάνουν τουσ ελζγχουσ και τισ ρυκμίςεισ πρζπει να είναι κατάλλθλα κπαιδευμζνοι και πιςτοποιθμζνοι από 

τθν καταςκευάςτρια εταιρία. 

 

5. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ μζςω των προςφερόντων να διαβεβαιϊςει ότι το εξειδικευμζνο προςωπικό και 

υλικοτεχνικι υποδομι για τον ζλεγχο των ςυςκευϊν κα είναι διακζςιμα για τθν προβλεπομζνθ διάρκεια ηωισ 

τουσ. 

 

6. Σα θλεκτρόδια (διαφλζβια και επικαρδιακά) πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να είναι πλιρωσ ςυμβατά με 

τουσ προςφερόμενουσ βθματοδότεσ και απινιδωτζσ. 

 

7. Η τεχνικι και οικονομικι προςφορά κα πρζπει, υποχρεωτικά, να περιλαμβάνει τουσ κατάλλθλουσ 

θλεκτροκακετιρεσ κοιλιακισ, κολπικισ βθματοδότθςθσ και απινίδωςθσ πακθτικισ ι ενεργθτικισ κακιλωςθσ, 

ϊςτε να γίνεται πλιρθσ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των ςυςκευϊν, τουσ απαραίτθτουσ υποκλείδιουσ 

ειςαγωγείσ, κακϊσ και όλα τα απαραίτθτα ςυνοδά υλικά για τθν εμφφτευςθ κάκε ςυςκευισ. 

 

8. Σα θλεκτρόδια (διαφλζβια και επικαρδιακά) πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να είναι πλιρωσ ςυμβατά με τισ 

προςφερόμενεσ ςυςκευζσ, και οι προςφερόμενεσ ςυςκευζσ να μποροφν να ςυνδεκοφν με απαγωγζσ-θλεκτρόδια 

βθματοδοτικά και απινιδωτικά όλων των καταςκευαςτικϊν οίκων 

 

9. Οι προςφερκείςεσ τιμζσ υποχρεωτικά κα αφοροφν ςτθν τιμι ανά ςφςτθμα (ςετ), και υποχρεωτικά, οι 

ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ κα κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ και ανάλυςθ τθσ τιμισ του κάκε είδουσ που κα 

περιλαμβάνει το ςετ (δθλ. τθσ ςυςκευισ, των θλεκτροδίων και των ςυνοδϊν αναλωςίμων υλικϊν), με και χωρίσ το 

ΦΠΑ. Η προςφερκείςα τιμι τθσ κάκε ςυςκευισ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 80% τθσ ςυνολικισ τιμισ του 

αντίςτοιχου ςετ για τουσ βθματοδότεσ και το 75% τθσ ςυνολικισ τιμισ του αντίςτοιχου ςετ για τουσ απινιδωτζσ. 

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΩΝ 

ΣΜΗΜΑ 1 

Α1 Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) και με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ. (Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic 

capabilities). 

 

Α1.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α1.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α1.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία με κφρεσ 

ςφνδεςθσ IS-1. 

Α1.Δυνατότθτα αυτόματθσ μετατροπισ από διπολικό ςε μονοπολικό τρόπο βθματοδότθςθσ και αίςκθςθσ  

Α1.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ   

Α1.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tacking and driven rate): Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α1.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα, για τον κόλπο και τθν κοιλίαΙ 
Α1.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία και αυτορρφκμιςθ τθσ 
ζνταςθσ του χορθγοφμενου ερεκίςματοσ.  
Α1.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α1.Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία  

Α1.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα 
Α1.Αλγόρικμοι αναγνϊριςθσ και προτίμθςθσ τθσ ενδογενοφσ κολποκοιλιακισ αγωγισ. 
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Α1.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ 

Α1. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ και διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ τουλάχιςτον 10 ζτθ  

Α1.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ: 

Α1.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (mode switch).      

Α1.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 

Α1.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ  

Α1.Ρροςαρμογι ςε πρϊιμθ κοιλιακι ςυςτολι.  

Α1.Αλγόρικμοι ανταπόκριςθσ ςε απότομθ μείωςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ. 

Α1.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

Α1.Διενζργεια αναίμακτθσ ΘΦΜ μζςω του βθματοδότου. 

Α1.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 
Α1.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 

Α1.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά. 

Α1.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 

Α1.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ 

Α1.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, 

Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 2 

Α2. Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) και μεειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ, αςφαλείσ για ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1.5T. (Dual chamber rate responsive 

pacemaker with special therapeutic  and diagnostic capabilities). 

 

Α2.Να είναι νζα τεχνολογία καταςκευισ αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ  τομογραφίασ με 

ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι  τομογραφία 1,5Τ 

Α2.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α2.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α2.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία με κφρεσ ςφνδεςθσ 

IS-1. 

Α2.Δυνατότθτα αυτόματθσ μετατροπισ από διπολικό ςε μονοπολικό τρόπο βθματοδότθςθσ και αίςκθςθσ  

Α2.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ 

Α2.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tacking and driven rate): Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α2.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα, για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α2.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία και αυτορρφκμιςθ τθσ 

ζνταςθσ του χορθγοφμενου ερεκίςματοσ 
Α2.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α2.Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α2.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα 
Α2.Αλγόρικμοι αναγνϊριςθσ και προτίμθςθσ τθσ ενδογενοφσ κολποκοιλιακισ αγωγισ. 

Α2.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ 

Α2. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ και διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ τουλάχιςτον 10 ζτθ 

Α2.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ: 

Α2.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (mode switch). 

Α2.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 

Α2.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 

Α2.Ρροςαρμογι ςε πρϊιμθ κοιλιακι ςυςτολι. 

A2.Αλγόρικμοι ανταπόκριςθσ ςε απότομθ μείωςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ.  

Α2.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

Α2.Διενζργεια αναίμακτθσ ΘΦΜ μζςω του βθματοδότου. 

Α2.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 
Α2.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 

Α2.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  
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Α2.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 

Α2.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ 

Α2.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ,Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 3 

Α3.Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία  3Σ 

(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities). 

 

Α3.Να είναι νζα τεχνολογία καταςκευισ αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με 

ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι  τομογραφία  3Τ. 

Α3.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α3.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α3.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία με κφρεσ 

ςφνδεςθσ IS-1. 

Α3.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου 

Α3.Δυνατότθτα αυτόματθσ μετατροπισ από διπολικό ςε μονοπολικό τρόπο βθματοδότθςθσ και αίςκθςθσ 

Α3.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ 

Α3.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tracking and driven rate):Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α3.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα, για τον κόλπο και τθν κοιλία 
Α3.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία και αυτορρφκμιςθ τθσ 
ζνταςθσ του χορθγοφμενου ερεκίςματοσ. 
Α3.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α3.Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α3.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα  
Α3.Αλγόρικμοι αναγνϊριςθσ και προτίμθςθσ τθσ ενδογενοφσ κολποκοιλιακισ αγωγισ. 

Α2.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ  

Α3. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ  

και διάρκεια ηωισ τθσ μπαταριάσ τουλάχιςτον 10 ζτθ 

Α3.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ 

Α3.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (modeswitch). 

Α3.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 

Α3.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 

Α3.Ρροςαρμογι ςε πρϊιμθ κοιλιακι ςυςτολι. 

Α3.Αλγόρικμοι ανταπόκριςθσ ςε απότομθ μείωςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ.  

Α3.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

A3.Αςφμμετρθ τθλεμετρία 

Α3.Διενζργεια αναίμακτθσ ΘΦΜ μζςω του βθματοδότου. 

Α3.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 
Α3.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 

Α3.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά. 

Α3.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 

Α3.Αλγόρικμοι πρόλθψθσ κολπικϊν ταχυαρρυκμιϊν. 

Α3.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α3.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ»αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 4 

Α4.Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 

διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Σ (MRI 

safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities). 
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Α4.Να είναι νζασ τεχνολογίασ  αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία 

ειδικϊν θλεκτροδίων επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ   

Α4.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α4.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α4.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία με κφρεσ 

ςφνδεςθσ IS-1. 

Α4.Δυνατότθτα αυτόματθσ μετατροπισ από διπολικό ςε μονοπολικό τρόπο βθματοδότθςθσ και αίςκθςθσ 

Α4.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ 

Α4.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tracking and driven rate):Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α4.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα, για τον κόλπο και τθν κοιλία 
Α4.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθνκοιλία και αυτορρφκμιςθ τθσ 
ζνταςθσ του χορθγοφμενου ερεκίςματοσ. 
Α4.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α4.Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 

Α4.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα  
Α4.Αλγόρικμοι αναγνϊριςθσ και προτίμθςθσ τθσ ενδογενοφσ κολποκοιλιακισ αγωγισ. 

Α4.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ 

Α4. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ και διάρκεια ηωισ τθσ μπαταριάσ τουλάχιςτον 10 ζτθ 

Α4.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ 

Α4.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (modeswitch). 

Α4.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 

Α4.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 

Α4.Ρροςαρμογι ςε πρϊιμθ κοιλιακι ςυςτολι. 

Α4.Αλγόρικμοι ανταπόκριςθσ ςε απότομθ μείωςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ. 

Α4.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

A4.Αςφμμετρθ τθλεμετρία 

Α4.Διενζργεια αναίμακτθσ ΘΦΜ μζςω του βθματοδότου. 

Α4.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςεπραγματικό χρόνο. 
Α4.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 

Α4.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  

Α4.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 

Α4.Αλγόρικμοι πρόλθψθσ κολπικϊν ταχυαρρυκμιϊν. 

Α4.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α4.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

 

ΣΜΗΜΑ 5 

Α5.Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων χωρίσ δυνατότθτα κολπικισ βθματοδότθςθσ, με προςαρμοηόμενθ κοιλιακι 

ςυχνότθτα (VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers without atrial pacing). 

 

Α5.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α5.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ 

Α5. Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτθν κοιλία με κφρεσ ςφνδεςθσ IS-1. 

Α5.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 

Α5.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 

Α5.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 

Α5.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α5.Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία. 

Α5.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα. 

Α5.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ. 

Α5.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 
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Α5.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ ςτθν κοιλία και αυτορρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του 

χορθγοφμενου ερεκίςματοσ. 

Α5.Ειδικζσ κεραπευτικζσ δυνατότθτεσ: 

Α5.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (modeswitch). 

Α5.Κοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 

Α5.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 

Α5.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

Α5.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 

Α5.Καταγραφι ςτατιςτικϊν βθματοδότθςθσ. 
Α5.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 

Α5.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά. 

Α5.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ 

Α5.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ»  αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 6 

Α6. Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων, με 2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου (υςκευζσ καρδιακοφ 
επαναςυγχρονιςμοφ). Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay programming ability (Cardiac 
resynchronization therapydevice-CRT). 
 

Α6.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α6.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α6.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθ δεξιά κοιλία με κφρεσ 

ςφνδεςθσ IS-1. 

Α6.Δυνατότθτα διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με διπολικό θλεκτρόδιο 

ςφνδεςθσ IS-1 για αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ 

Α6.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 

Α6.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tracking and driven rate): Ρρογραμματιηόμενθ. 

Α6.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο, τθ δεξιά και τθν αριςτερι κοιλία  

Α6.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο,τθ δεξιά και τθ αριςτερι κοιλία 
Α6. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθ δεξιά κοιλία. 

Α6.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα. 

Α6.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ. 

Α6.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ.Α6.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ: 

Α6.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (mode switch). 

Α6.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 

Α6.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 

Α6.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

Α6.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 

Α6.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 
Α6.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 

Α6.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  

Α6.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α6.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 7 

Α7.Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου  κόλπου και ειδικι καταςκευι για να είναι 

αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Σ(υςκευζσ καρδιακοφ επαναςυγχρονιςμοφ). (Three chamber 

pacemakers withventriculoventricular delay programming ability  (Cardiac resynchronization therapy device- CRT) 

 

Α7.Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία  3T 
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Α7.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α7.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ:  

Α7.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθ δεξιά κοιλία με κφρεσ 

ςφνδεςθσ IS-1.Ι 
Α7.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου 

Α7.Δυνατότθτα διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με τετραπολικό θλεκτρόδιο 

ςφνδεςθσ IS-4 για αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ 

Α7.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ.Ι 

Α7.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tracking and driven rate):      Ρρογραμματιηόμενθ. 

Α7.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο, τθ δεξιά και τθν  αριςτερι κοιλία 

A7.Αυτόματθ ανίχνευςθ ουδοφ βθματοδότθςθσ για τον κόλπο, τθ δεξιά και τθν αριςτερι κοιλία και αυτόματθ 

ρφκμιςθ τουσ ςτθν  ζνταςθ του   χορθγοφμενου ερεκίςματοσ 

Α7.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο,τθ δεξιά και τθ  αριςτερι κοιλία 
Α7. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο, τθ δεξιά και τθν αριςτερι κοιλία. 

Α7.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα. 

Α7.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ. 

Α7.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ  

Α7.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ: 

Α7.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (mode  switch). 

Α7.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ. 
Α7.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 
Α7.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

A7.Αςφμμετρθ τθλεμετρία 

Α7.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 
Α7.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 
Α7.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 
Α7.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά. 
Α7.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 
Α7.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» Αιςκθτιρασ. 
ΣΜΗΜΑ 8 

Α8.Βθματοδότεσ τριϊν κοιλοτιτων με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου  κόλπου, με ειδικό αλγόρικμο αυτόματθσ - 

ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ χρονιςμοφ  κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ βθματοδότθςθσ και προςαρμοηόμενθσ 

αριςτερισ βθματοδότθςθσ και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 

3Σ(υςκευζσ καρδιακοφ επαναςυγχρονιςμοφ). (Three chamber pacemakers withventriculoventricular delay 

programming ability  (Cardiac resynchronization therapy device- CRT) 

 

Α8.Με ειδικό αλγόρικμο αυτόματθσ - ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ 

βθματοδότθςθσ και προςαρμοηόμενθσ αριςτερισ βθματοδότθςθσ 

Α8.Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3 Τ 

Α8.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α8.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α8.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθ δεξιά κοιλία με κφρεσ 

ςφνδεςθσ IS-1 

A8.Δυνατότθτα διάφορων ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου  

  με τετραπολικό θλεκτρόδιο ςφνδεςθσ IS-4 για αμφοικιλιακι βθματοδότθςθ 

Α8. Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ  

Α8. Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tracking and driven rate): Ρρογραμματιηόμενθ  

Α8. Τάςθ παλμοφ : Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο , τθ δεξιά και τθν αριςτερι κοιλία. 

 A8.Αυτόματθ ανίχνευςθ ουδοφ βθματοδότθςθσ για τον κόλπο, τθ δεξιά και τθν αριςτερι κοιλία και αυτόματθ 
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ρφκμιςθ τουσ ςτθν  ζνταςθ του   χορθγοφμενου ερεκίςματοσ 

Α8.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο,τθ δεξιά και τθ αριςτερι κοιλία 
Α8. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο, τθ δεξιά και τθν αριςτερι κοιλία. 

Α8.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα. 

Α8.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα 

Α8.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ. 

Α8.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ 

Α8.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ: 

Α8.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (mode switch). 
Α8.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ 
Α8.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 
Α8.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

A8.Αςφμμετρθ τθλεμετρία 

Α8.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 
Α8.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία 
Α8.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν. 
Α8.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  
Α8.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 
Α8.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» Αιςκθτιρασ. 
ΣΜΗΜΑ 9 
Α9.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR) και με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ 
(Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). 
 

Α9.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α9.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 

Α9. Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ με κφρα ςφνδεςθσ IS-1. 

Α9.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α9.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α9.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α9.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α9. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α9.Ανερζκιςτθ περίοδοσ: Ρρογραμματιηόμενθ 
Α9.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ και διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ τουλάχιςτον 10 ζτθ   
Α9.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ και αυτορρφκμιςθ τθσ 
ζνταςθσ του χορθγοφμενου ερεκίςματοσ. 
Α9.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

Α9.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 

Α9.Καταγραφι ςτατιςτικϊν βθματοδότθςθσ. 

Α9.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων ταχυκαρδιϊν. 

Α9.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  

Α9.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α9.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 10 

Α10.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR) και με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ, 

αςφαλισ για ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1.5T.  (Single chamber rate responsive pacemakers with special 

diagnostic capabilities). 

 

Α10.Να είναι νζα τεχνολογία καταςκευισ αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με 

ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5 Σ. 
 

Α10.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 

Α10.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 
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Α10. Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ με κφρα ςφνδεςθσ IS-1.   

Α10.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α10.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α10.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α10.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α10. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α10.Ανερζκιςτθ περίοδοσ: Ρρογραμματιηόμενθ 
Α10.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ και διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ   τουλοφχιςτον για 10 
ζτθ  
Α10.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ και αυτορρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του χορθγοφμενου 
ερεκίςματοσ. 
Α10.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

Α10.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο.   

Α10.Καταγραφι ςτατιςτικϊν βθματοδότθςθσ 

Α10.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων ταχυκαρδιϊν. 

Α10.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  

Α10.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α10.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

ΣΜΗΜΑ 11 

Α11.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR), με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και 

ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Σ (MRI safe, Single chamber rate 

responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). 

 

Α11.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 
Α11.Να είναι αςφαλισ κατά τθ διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία. 
Α11.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 
Α11. Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ με κφρα ςφνδεςθσ IS-1.   
Α11.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου 
Α11.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α11.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α11.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α11.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α11. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α11.Ανερζκιςτθ περίοδοσ: Ρρογραμματιηόμενθ 
Α11.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 
Α11.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ και αυτορρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του χορθγοφμενου 
ερεκίςματοσ.  
Α11.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

A11. Αςφμμετρθ τθλεμετρία 

Α11.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο. 
Α11.Καταγραφι ςτατιςτικϊν βθματοδότθςθσ. 

Α11.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων ταχυκαρδιϊν. 

Α11.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά. 

Α11.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α11.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
ΣΜΗΜΑ 12 

Α12.Βθματοδότεσ μιασ κοιλότθτασ με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (SSIR), με ειδικζσ διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και 

ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Σ (MRI safe, Single chamber rate 

responsive pacemakers with special diagnostic capabilities). 

 

Α12.Βαςικά Χαρακτθριςτικά: 
Α12.Να είναι αςφαλισ κατά τθ διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ 3T  με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων επίςθσ 
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ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3 T 
Α12.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 
Α12. Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ με κφρα ςφνδεςθσ IS-1.  
Α12.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α12.Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α12.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α12.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α12. Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α12.Ανερζκιςτθ περίοδοσ: Ρρογραμματιηόμενθ 
Α12.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ με διάρκεια ηωισ τθσ μπαταριάσ τουλάχιςτον 10 ζτθ. 
Α12.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ και αυτορρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του χορθγοφμενου 
ερεκίςματοσ 
Α12.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: 

A12. Αςφμμετρθ τθλεμετρία 

Α12.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ ςε πραγματικό χρόνο.  
Α12.Καταγραφι ςτατιςτικϊν βθματοδότθςθσ. 

Α12.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων ταχυκαρδιϊν. 

Α12.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά. 

Α12.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: 

Α12.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
ΣΜΗΜΑ 13 
Α13. Βθματοδότεσ δφο κοιλοτιτων με προςαρμοηόμενθ ςυχνότθτα (DDDR) με ειδικζσ κεραπευτικζσ και 
διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ειδικι καταςκευι για να είναι αςφαλείσ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Σ  
(MRI safe, Dual chamber rate responsive pacemaker with special therapeutic and diagnostic capabilities) και 
αιςκθτιρα ανίχνευςθσ και  πρόλθψθσ επειςοδίων του παραςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ . 
 
Α13.Είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία  3Τesla  
Α13.AUTO MRI (Να ζχει αιςκθτιρα ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου)  
Α13.Ρολικότθτα αίςκθςθσ και βθματοδότθςθσ: 
Α13.Δυνατότθτα διπολικισ και μονοπολικισ αίςκθςθσ - βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο και ςτθν κοιλία με κφρεσ 
ςφνδεςθσ IS-1. 
Α13.Δυνατότθτα αυτόματθσ μετατροπισ από διπολικό ςε μονοπολικό τρόπο βθματοδότθςθσ και αίςκθςθσ . 
Α13.Βαςικι ςυχνότθτα: Ρρογραμματιηόμενθ 
Α13. Ανϊτερθ οδθγοφμενθ ςυχνότθτα (upper tracking and driven rate): Ρρογραμματιηόμενθ. 
Α13.Τάςθ παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα, για τον κόλπο τθν αριςτερι κοιλιά και τθν δεξιά κοιλιά 
Α13.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ ουδοφ βθματοδότθςθσ ςτον κόλπο τθν αριςτερι κοιλιά και τθν δεξιά κοιλιά 
και αυτορρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του χορθγοφμενου ερεκίςματοσ. 
Α13.Διάρκεια παλμοφ: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία 
Α13.Ευαιςκθςία: Ρρογραμματιηόμενθ ανεξάρτθτα για τον κόλπο και τθν κοιλία   
Α13.Κολποκοιλιακά διαςτιματα: Ρρογραμματιηόμενα  
Α13.Αλγόρικμοι αναγνϊριςθσ και προτίμθςθσ τθσ ενδογενοφσ κολποκοιλιακισ αγωγισ. 
Α13.Ανερζκιςτθ περίοδοσ κολπικι και κοιλιακι: Ρρογραμματιηόμενεσ  
Α13. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ και διάρκεια τθσ ηωισ τθσ μπαταρίασ τουλάχιςτον 10 
ζτθ. 
Α13.Ειδικζσ κεραπευτικζσ Δυνατότθτεσ: 
Α13.Αυτόματθ αλλαγι τρόπου βθματοδότθςθσ επί αναγνωρίςεωσ ταχυαρρυκμιϊν (mode switch).  
Α13.Κολποκοιλιακι βθματοδότθςθ αςφαλείασ 
Α13.Διακοπι ταχυκαρδίασ ςχετιηόμενθσ με το βθματοδότθ. 
Α13.Ρροςαρμογι ςε πρϊιμθ κοιλιακι ςυςτολι 
Α13.Αλγόρικμοι ανταπόκριςθσ ςε απότομθ μείωςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ.  
Α13.Διαγνωςτικζσ ικανότθτεσ: Διενζργεια αναίμακτθσ ΘΦΜ μζςω του βθματοδότθ. 
Α13.Ρροβολι ςτθν οκόνθ του προγραμματιςτι και καταγραφι θλεκτρογράμματοσ  ςε πραγματικό χρόνο. 
Α13.Αυτόματθ καταγραφι επειςοδίων υπερκοιλιακϊν και κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν.  
Α13.Αυτόματθ καταγραφι θλεκτρογράμματοσ κατά τα επειςόδια αυτά.  
Α13.Καταγραφι ποςοςτϊν βθματοδότθςθσ ςε κόλπο και κοιλία. 
Α13.Αλγόρικμοι πρόλθψθσ κολπικϊν ταχυαρρυκμιϊν. 
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Α13.Αιςκθτιρασ μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ: Να υπάρχουν δυο αιςκθτιρεσ ο πρϊτοσ μζτρθςθ επιτάχυνςθσ και ο 
δεφτεροσ «φυςιολογικόσ»  
Α13.Αιςκθτιρασ κατάλλθλο για ανίχνευςθ και πρόλθψθ επειςοδίων του παραςυμπακθτικοφ ςυςτιματοσ 
Α13.Δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ . 
Α13.Αςφμμετρθ τθλεμετρία . 
ΣΜΗΜΑ 14 
Α14.Βθματοδότεσ χωρίσ θλεκτρόδιο 
 

Α14.Να εμφυτεφονται ενδοκαρδιακά με ειδικι ςυςκευι 

Α14.Να υπάρχει θ δυνατότθτα αφαίρεςθσ του βθματοδότθ με ειδικι ςυςκευι 

ΣΜΗΜΑ 15 
Α15.Βθματοδότθσ με ρυκμίςεισ για His Pacing 
 
Α15. Θλεκτόδιο κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςτο δεμάτιο  His 
 Α15. Κακετιρασ για τοποκζτθςθ θλεκτροδίου για δεμάτιο His 

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΜΦΤΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ 16 

Β1.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-1 

 

Β1.Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν κοιλία. 

Β1.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β1.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β1. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 
Β1.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β1.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β1.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β1.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β1.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β1.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β1.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI,VVIR 
Β1.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
B1.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β1.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 

Β1.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β1.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β1.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β1.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ. 

Β1.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-1. 

ΣΜΗΜΑ 17 

Β2.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 

 

Β2.Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν κοιλία. 

Β2.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν 
ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β2.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β2. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 
Β2.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β2.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β2.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β2.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β2.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β2.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β2.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β2.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
B2.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
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Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ 
Β2.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β2.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β2.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β2.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β2.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ. 
Β2.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια.  
 
ΣΜΗΜΑ 18 
Β3.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 
καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε μαγνθτικι τομογραφία 1,5 T(MRI safe defibrillator), με υψθλι απινιδωτικι 
ζξοδο (45 J) και αλγόρικμο για αποφυγι μθ αναγκαίασ κοιλιακισ βθματοδότθςθσ   
 
Β3.Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5T 

Β3.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου 

τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν κοιλία. 
Β3.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β3.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β3. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 
Β3.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι 45 J 
Β3.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β3.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β3.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β3.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β3.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β3.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β3.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI,VVIR. 
Β3.Να ζχει προγραμματιηόμενο AV Delay 
Β3.Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ διακωρακικισ αντίςταςθσ 
Β3. Να διακζτει αλγόρικμο ελαχιςτοποίθςθσ τθσ κοιλιακισ βθματοδότθςθσ 
B3.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ 
Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, Μετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ»αιςκθτιρασ. 
Β3.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β3.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β3.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β3.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ . 
Β3.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 19 

Β4.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ για ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Σ(MRI safe defibrillator) 

 

Β4.Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ 

Β4.Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν κοιλία. 

Β4.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β4.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β4. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 
Β4.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β4.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β4.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β4.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β4.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β4.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β4.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β4.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β4.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
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Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β4.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β4.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β4.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β4.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β4.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ. 
Β4.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια. 

ΣΜΗΜΑ 20 

Β5.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ  μαγνθτικι τομογραφία 3Σ (MRI safe defibrillator) 

 

Β5.Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ 

Β5.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου 

Β5.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 

κοιλία. 

Β5.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β5.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β5. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 8 ζτθ. 

Β5.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 

Β5.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β5.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 

Β5.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 

Β5.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β5.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β5.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI,VVIR. 

Β5.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β5.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β5.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 

Β5.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β5.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β5.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β5.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ 
Β5.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια. 
ΣΜΗΜΑ 21 

Β6.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-1 . 

 

Β6.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία 

Β6.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β6.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β6. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 

Β6.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β6.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β6.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β6.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β6.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β6.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β6.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
B5.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ»αιςκθτιρασ. 
Β6.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β6.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
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Β6.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β6.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ  
Β6.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-1. 
ΣΜΗΜΑ 22 
Β7.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 
 
Β7.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία. 
Β7.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β7.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β7. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 

Β7.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J  

Β7.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β7.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 

Β7.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 

Β7.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β7.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β7.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β7.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β7.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β7.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β7.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β7.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ.  
Β7.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια. 
ΣΜΗΜΑ 23 

Β8.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ  μαγνθτικι τομογραφία 1,5 T (MRI safe defibrillator), με υψθλι 

απινιδωτικι ζξοδο 45J και αλγόρικμο παρακολοφκθςθσ τθσ διακωρακικισ ςυςςϊρευςθσ υγροφ   

 

Β8.Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ  με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5 Τ  

Β8.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία 

Β8.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β8.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β8. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 

Β8.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι 45J 

Β8.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β8.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β8.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β8.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β8.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β8.Δυνατότθτα μζτρθςθσ διακωρακικισ αντίςταςθσ 
Β8. Να διακζτει αςφρματθ τθλεμετρία. 

Β8.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β8.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β8.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β8.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β8.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β8.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ .  

Β8.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 

ΣΜΗΜΑ 24 

B9.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 
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καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Σ(MRI safe defibrillator). 

 

Β9.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ. 
Β9.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία. 
Β9.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β9.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β9. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 5 ζτθ. 

Β9.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J  

Β9.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β9.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 

Β9.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 

Β9.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β9.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β9.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β9.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β9.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β9.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β9.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β8. Να διακζτει αςφρματθ τθλεμετρία 

Β9.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ.  

Β9.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια  

ΣΜΗΜΑ 25 

Β10.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 ειδικισ 

καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι  Σομογραφία 3Σ (MRI safe defibrillator) 

 

Β10.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ 

Β10.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου  

Β10.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία. 

Β10.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β10.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β10. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

Β10.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 

Β10.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β10.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 

Β10.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 

Β10.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β10.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β10.Δυνατότθτα μζτρθςθσ διακωρακικισ αντίςταςθσ 

Β10.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ 

Β10.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β10.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β10.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β10.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β10.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ . 
Β10.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια. 
ΣΜΗΜΑ 26 

Β11.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι 
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ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy –defibrillator CRT'D), με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-1. 

 

Β11.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ 

βθματοδότθςθσ. 

Β11.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 

κοιλία. 

Β11.Να  διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β11.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β11. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ. 

Β11.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 

Β11.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β11.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 

Β11.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 

Β11.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β11.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β11.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR 

Β11.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β11.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 

Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β11.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 

Β11.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β11.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β11.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 

Β11.Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με ςφνδεςθ IS-1 για καλφτερθ 

αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 

Β11.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-1. 

ΣΜΗΜΑ 27 

Β12.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι 
ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT' D) , με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 και 
2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 
 
Β12.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ 
βθματοδότθςθσ. 
Β12.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 
Β12.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity)  
Β12.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β12. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ. 
Β12.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β12.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β12.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β12.Π χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β12.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β12.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β12.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI VVIR. 

Β12.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β12.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, 

Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β12.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 

Β12.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 

Β12.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β12.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
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Β12.Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με ςφνδεςθ IS-1 για καλφτερθ 
αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 
Β12.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 28 
Β13.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ςε αςκενείσ με καρδιακι 
ανεπάρκεια (Cardiac resynchronization therapy -defibrillator CRT- D) , με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 και 
4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 
 
Β13.Με ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ βθματοδότθςθσ. 
Β13.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 
Β13.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β13.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity).Ι 
Β13. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ. 
Β13.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β13.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β13.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β13.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β13.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β13.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ  

Β13.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 

Β13.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β13.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β13.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β13.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β13.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β13.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β13.Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με 
ςφνδεςθ IS-4 για καλφτερθ αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 
Β13.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ 
Β13.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 29 
Β14.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό ειδικισ καταςκευισ για να 
είναι αςφαλισ ςε μαγνθτικι τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 
2πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίουκόλπου. 
 
Β14.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 
Β14.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ 
βθματοδότθςθσ. 
Β14.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 
Β14.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β14.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 

Β14. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ. 

Β14.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 

Β14.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 

Β14.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 

Β14.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 

Β14.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

Β14.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 

Β14.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 

Β14.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 

Β14.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 





74 

 

Β14.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β14.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β14.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β14.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β14.Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με ςφνδεςθ IS-1 για καλφτερθ 
αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 
Β14.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 30 
Β15.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να 
είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Σ  (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator 
CRT-D),  με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 
 
Β15.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ 
Β15.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ  βθματοδότθςθσ. 
Β15.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 

Β15.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν  ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β15.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β15. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ. 
Β15.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β15.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β15.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ  
Β15.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β15.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β15.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β15.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β15.Δυνατότθτα μζτρθςθσ δια κωρακικισ αντίςταςθσ . 
Β15.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β15.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β15.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β15.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β15.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β15.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β15. Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με ςφνδεςθ IS-4 για καλφτερθ 
αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 
Β15.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ 
Β15.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 31 
Β16.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να 
είναι αςφαλισ ςε ολοςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Σ  (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator 
CRT-D), με 4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου. 
 
Β16.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 3Τ 
Β16.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου 
Β16.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ  βθματοδότθςθσ. 
Β16.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 

Β16.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β16.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β16. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 6 ζτθ. 
Β16.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β16.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β16.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ  
Β16.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β16.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
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Β16.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β16.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β16.Δυνατότθτα μζτρθςθσ δια κωρακικισ αντίςταςθσ . 
Β16.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β16.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β16.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β16.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β16.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β16.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β16. Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με ςφνδεςθ IS-4 για καλφτερθ 
αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 
Β16.Να ζχει τθν δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ 
Β16.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 32 
Β17.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ δφο κοιλοτιτων τφπου DDDR με κφρα ςφνδεςθσ Σεχνολογίασ DF-4 και γεννιτρια 
μακράσ διάρκειασ 
 
Β17.Να ζχει γεννιτρια μακράσ διάρκειασ. 
Β17.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 
Β17.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 
Β17.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β17. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 8 ζτθ. 
Β17.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β17.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β14.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β17.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β17.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β17.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β17.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β17.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β17.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 

Β17.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 

Β17.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min.  

Β17.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 

Β17.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β17.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4 και να διακζτει τα αντίςτοιχα θλεκτρόδια. 
ΣΜΗΜΑ 33 

Β18.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό, ειδικισ καταςκευισ για να 

είναι αςφαλισ ςε μαγνθτικι τομογραφία (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 

4πολικό θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου και γεννιτρια μακράσ διάρκειασ. 

 
Β18.Να ζχει γεννιτρια μακράσ διάρκειασ. 

Β18.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 

επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 

Β18.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ και διακοιλιακισ 

βθματοδότθςθσ. 

Β18.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 

κοιλία. 

Β18.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β18.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β18. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 6 ζτθ. 
Β18.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι >=35 J 
Β18.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
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Β18.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β18.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β18.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β18.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β18.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β18.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β18.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β18.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β18.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β18.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β18.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
Β18.Δυνατ.διαφορ. ςυνδυαςμϊν πολικότθτασ του θλεκτροδίου ςτεφανιαίου κόλπου με ςφνδεςθ IS-4 για καλφτερθ 
αμφικοιλιακι βθματοδότθςθ. 
Β18.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
ΣΜΗΜΑ 34 
Β19.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR  με ειδικό θλεκτρόδιο με δίπολο ςτον κόλπο για 
άριςτο διαχωριςμό υπερκοιλιακϊν από κοιλιακϊν αρρυκμιϊν.  
 
Β19.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία. 
Β19.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) και 
άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ  
κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β19.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 10 ζτθ.  
Β19.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι 40 J 
Β19.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ.  
Β19.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ  
Β19.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια.  
Β19.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.  
Β19.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ.  
Β19.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β19.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β19.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β19.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock  
Β19.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ  
Β19.Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-1. 
Β19.Δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ . 
ΣΜΗΜΑ 35 
Β20.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ μίασ κοιλότθτασ τφπου VVIR με ειδικό  θλεκτρόδιο με δίπολο ςτον κόλπο  για 
άριςτο διαχωριςμό υπερκοιλιακϊν από κοιλιακϊν αρρυκμιϊν και να είναι αςφαλι ςε ολοςωμθ μαγνθτικι 
τομογραφία  3Σ 
 
Β20. Να είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ 3Τ. 

Β20.AUTO MRI : Αιςκθτιρασ ανίχνευςθσ μαγνθτικοφ πεδίου . 

Β20.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου ςτθν κοιλία. 
Β20.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) και 
άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity).  
Β20. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 10 ζτθ.  
Β20.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι 40 J  
Β20.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ.  
Β20.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ  
Β20.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια.  
Β20.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β20.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ.  
Β20.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β20.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
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Β20.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β20. Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock  
Β20. Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ  
Β20. Να ζχει κφρα ςφνδεςθσ τεχνολογίασ DF-4. 
Β20. Δυνατότθτα τθλεπαρακολοφκθςθσ ςε θμεριςια βάςθ. 
Β20. Να ζχει τθ δυνατότθτα μζτρθςθσ διακωρακικισ αντίςταςθσ. 
ΣΜΗΜΑ 36 
Β21.Τποδόριοι απινιδωτζσ με υποδόριο απινιδωτικό θλεκτρόδιο 
 
Β21.Να ζχουν δυνατότθτα αςφαλοφσ απινίδωςθσ 
Β21.Να ςυνοδεφονται από ειδικό set εμφφτευςθσ του υποδόριου θλεκτροδίου  
ΣΜΗΜΑ 37 
Β22.Τποδόριοι απινιδωτζσ με υποδόριο απινιδωτικό θλεκτρόδιο ςυμβατό με ολό-ςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 
1,5 και 3 Σ. 
 
Β22.Να ζχουν δυνατότθτα αςφαλοφσ απινίδωςθσ 
Β22.Να ςυνοδεφονται από ειδικό set εμφφτευςθσ του υποδόριου θλεκτροδίου 
ΣΜΗΜΑ 38 
Β23.Εμφυτευόμενοσ απινιδωτισ τριϊν κοιλοτιτων για καρδιακό επαναςυγχρονιςμό με υψθλι απινιδωτικι ζξοδο 
40 J,DF-4,με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ι προγραμματιςμζνθσ βθματοδότθςθσ από δυο διαφορετικά δίπολα του 
τετραπολικοφ θλεκτροδίου τθσ αριςτερισ κοιλίασ και ειδικισ καταςκευισ για να είναι αςφαλισ ςε ολόςωμθ 
μαγνθτικι τομογραφία 1,5Σ (MRI safe Cardiac Resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), με 4πολικό 
θλεκτρόδιο ςτεφανιαίου κόλπου  
 
Β23.Να είναι αςφαλείσ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ με ςυνοδεία ειδικϊν θλεκτροδίων 
επίςθσ ςυμβατϊν με ολόςωμθ μαγνθτικι τομογραφία 1,5Τ 
Β23.Με αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ του βζλτιςτου χρονιςμοφ κολποκοιλιακισ βθματοδότθςθσ. 
Β23.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ του δυναμικοφ εξόδου τόςο ςτον κόλπο όςο και ςτθν 
κοιλία. 

Β23.Να διακζτει αλγόρικμο ο οποίοσ να ζχει άριςτθ ευαιςκθςία ανίχνευςθσ κοιλιακϊν ταχυκαρδιϊν (Sensitivity) 

Β23.και άριςτθ ειδικότθτα ςτθ διάκριςθ κοιλιακϊν από υπερκοιλιακζσ ταχυκαρδίεσ (Specificity). 
Β23. Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 4 ζτθ. 
Β23.Θ ονομαςτικι ζξοδοσ του μζγιςτου shock να είναι 45 J 
Β23.Να ζχει προγραμματιηόμενθ πολικότθτα απινίδωςθσ. 
Β23.Θ ςυςκευι να μπορεί να προγραμματιςτεί ςε τρεισ τουλάχιςτον ηϊνεσ κεραπείασ 
Β23.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ να είναι <=10 sec ςτθ μζγιςτθ ενζργεια. 
Β23.Να διακζτει καταγραφι διαγνωςτικϊν - ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 
Β23.Ρρογράμματα ATP κεραπειϊν ςε κάκε ηϊνθ. 
Β23.Να διακζτει τουλάχιςτον τα παρακάτω MODE βθματοδότθςθσ: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 
Β23.Δυνατότθτα μζτρθςθσ διακωρακικισ αντίςταςθσ . 
Β23.Να διακζτει αιςκθτιρα προςαρμοηόμενθσ ςυχνότθτασ: 
Β15.Να υπάρχει ζνασ, ι ςυνδυαςμόσ των ακολοφκων: Μετρθτισ επιτάχυνςθσ, Υπολογιςμόσ αεριςμοφ ανά λεπτό, 
Mετρθτισ επιτάχυνςθσ και «φυςιολογικόσ» αιςκθτιρασ. 
Β15.Να ζχει προγραματιηόμενο AV Delay 
Β15.Στθ μνιμθ να αποκθκεφονται επειςόδια ταχυκαρδίασ και ενδοκοιλοτικό καρδιογράφθμα τουλάχιςτον 10min. 
Β15.Θ ςυςκευι να ζχει τρόπο βθματοδότθςθσ post-shock 
Β15.Να μπορεί να εκτελζςει ουδό βθματοδότθςθσ 
 
Γ. Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΗΚΓφικισ καταγραφισ 
ΣΜΗΜΑ 39 
Γ 1.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΗΚΓφικισ καταγραφισ τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (Insertable loop recorders) 
 

Γ1.Υποδορίωσ εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ καταγραφισ κλειςτισ αγκφλθσ. 

Γ1.Είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ 3Τ. 

Γ1.Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από τον αςκενι, μζςω ειδικοφ ενεργοποιθτοφ. 

Γ1.Ικανότθτα αυτοενεργοποίθςθσ επί καταγραφισ αρρυκμίασ. 

Γ1.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ και καταγραφισ κολπικϊν αρρυκμιϊν  

Γ1.Να διακζτει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ παραμζτρων που κακορίηουν τθ διάρκεια καταγραφισ. 
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Γ1.Να διακζτει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ παραμζτρων που κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά των αρρυκμιϊν 

που αυτοενεργοποιοφν τθ ςυςκευι. 

Γ1.Διάρκεια ηωισ 4 ζτθ. 

Γ1.Να είναι μικροφ όγκου <=2cc. 

Γ1.Να τοποκετοφνται με ειδικι ςυςκευι, χωρίσ χειρουργικι επζμβαςθ. 
ΣΜΗΜΑ 40 
Γ 2.Εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ ςυνεχοφσ ΗΚΓφικισ καταγραφισ τφπου κλειςτισ αγκφλθσ (Insertable loop recorders) 
 

Γ2.Υποδορίωσ εμφυτευόμενεσ ςυςκευζσ καταγραφισ κλειςτισ αγκφλθσ. 

Γ2. Είναι αςφαλισ κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ 3Τ. 

Γ2.Ικανότθτα αυτοενεργοποίθςθσ επί καταγραφισ αρρυκμίασ. 

Γ2.Δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ και καταγραφισ κολπικϊν αρρυκμιϊν  

Γ2.Να διακζτει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ παραμζτρων που κακορίηουν τθ διάρκεια καταγραφισ. 

Γ2.Να διακζτει τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ παραμζτρων που κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά των αρρυκμιϊν 

που αυτοενεργοποιοφν τθ ςυςκευι. 

Γ2.Να είναι αςφαλείσ κατά τθ διενζργεια μαγνθτικισ τομογραφίασ. 

Γ2.Να είναι μικροφ όγκου <=2cc. 

Γ2.Διάρκεια ηωισ 4 ζτθ. 

Γ2.Να τοποκετοφνται με ειδικι ςυςκευι, χωρίσ χειρουργικι επζμβαςθ. 

Γ2.Με τθλεπαρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ. 

ΣΜΗΜΑ 41 

Γ3.Εμφυτευόμενθ ςυςκευι ςυνεχοφσ ΗΚΓφικισ καταγραφισ τφπου κλειςτισ αγκφλθσ(Injectable loop recorders). 

  

Γ3.Να είναι νζασ τεχνολογίασ και καταςκευισ που τθν κακιςτά αςφαλι κατά τθν διενζργεια ολόςωμθσ 

μαγνθτικισ τομογραφίασ. 

Γ3. Να είναι μικροφ όγκου  

Γ3. Να τοποκετείται με ειδικι ςυςκευι, χωρίσ χειρουργικι επζμβαςθ 

Γ3. Να ζχει δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και αποςτολισ δεδομζνων από τον αςκενι, μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου και 

ειδικισ εφαρμογισ APP και να διακζτει Bluetooth wireless technology και ικανότθτα αυτοενεργοποίθςθσ επί 

καταγραφισ αρρυκμίασ (AF, Tachy , Brady, Pause). 

Γ3.Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τθσ διάρκειασ καταγραφισ για όλα τα επειςόδια  (AF - Tachy -Brady -

Pause) πριν το επειςόδιο και μετά το επειςόδιο. 

Γ3. Να διακζτει μνιμθ καταγραφισ 60  min με δυνατότθτα προτεραιότθτασ επειςοδίου καταγραφισ κακϊσ και 

δυνατότθτα προγραμματιςμοφ παραμζτρων που κακορίηουν τθ διάρκεια καταγραφισ κάκε τφπου αρρυκμίασ. 

ΣΜΗΜΑ 42 

Δ.  Αντιμικροβιακόσ φάκελοσ για ενεργζσ εμφυτεφςιμεσ ςυςκευζσ  

 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΕΙΔΟ 

Κολπικό και κοιλιακό θλεκτρόδιο βθματοδότθςθσ, πακθτικό και ενεργθτικό  

Κολπικό και κοιλιακό θλεκτρόδιο βθματοδότθςθσ, πακθτικό και ενεργθτικό, MRI  

Απινιδωτικό θλεκτρόδιο DF-1 

Απινιδωτικό θλεκτρόδιο DF-4 

Απινιδωτικό θλεκτρόδιο DF-4, MRI 

Θλεκτρόδιο βθματοδότθςθσ αριςτερισ κοιλίασ IS1 

Θλεκτρόδιο βθματοδότθςθσ αριςτερισ κοιλίασ IS4 

Θλεκτρόδιο βθματοδότθςθσ αριςτερισ κοιλίασ IS4 MRI 

Διαφλζβιοι ειςαγωγείσ διαφ'ορων διαςτάςεων 

Θθκάρι ςτεφανιαίου κόλπου διαφόρων καμπφλων 
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ΜΔΡΟ Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Ο πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο βάζεη ησλ δεηνύκελσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα πξέπεη λα απαληεζεί ε ζπκκόξθσζε σο 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι κηα πξνο κηα. 

 

ΔΙΓΟ ΜΔ Α/Α … ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ……….. 

α/α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.      ……  ΝΑΙ     

 …… NAI     

 ….. NAI   

2 ……  ΝΑΙ     

 …….. NAI     

 ………………… NAI     

… …………….. NAI   

… …………………….. NAI   

…. ………………………… NAI   

Θα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ ο οποίοσ πρζπει να υποβλθκεί μαηί με τθν τεχνικι προςφορά 
ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ ςε μορφι pdf, ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και 
οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει.  

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ 
απαντιςεισ. 

2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 
είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο 
ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 
που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 
υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 
οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 
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τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ 
ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό 
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα 
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του 
Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 01/12/2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –  Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ)  

 

Σφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/16 κατά τθν υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ ι κατά τθν υποβολι 
προςφορϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
δζχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  
 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων  73 και 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,   
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77, 
γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το 
άρκρο 84.  
 
Επιςθμαίνεται ότι :  
1. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ςφνταξθ, δθμοςίευςθ και υποβολι του ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων που διενεργοφνται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ  παρζχονται για ανακζτουςεσ 
αρχζσ και οικονομικοφσ φορείσ ςτον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 τθσ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ 
Ιανουαρίου 2016  και ςτισ εξισ θλεκτρονικζσ πφλεσ :  

-    https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el   

-    http://www.promitheus.gov.gr   
2.  Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςε μορφι αρχείο 
pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα   οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
  

Ειςαγωγι 

1. Ποιο είναι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΕΕ;  
Ο «Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ», ο οποίοσ προςδιορίηει 
αναλυτικά το τυποποιθμζνο ζντυπο που κα χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ κατάρτιςθσ του ΕΕΕΣ. 
Ρεραιτζρω, ςτο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 79 (άρκρο 59 τθσ Οδθγίασ) ρυκμίηεται το γενικό πλαίςιο 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
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χριςθσ του ΕΕΕΣ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.   
 
2. Σι είναι το ΕΕΕ και το θλεκτρονικό ΕΕΕ (eΕΕΕ);   
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των 
ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 
•    δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από 
τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ·  
•    πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ.  
Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν 
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του 
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ. 
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) 
από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.  
Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από 

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
 
3. Ποιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ;  
Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει:   
• ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ τα 
κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ·   
• ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να 
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ), 
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα 
βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και 
εφαρμογισ του eEEEΣ. 

υμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ 

1.Ποιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ για χριςθ ςε 
διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΗΔΗ;  
 
Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ΕΕΕ, οι 
οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΗΔΗ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να 
εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ:  
 
I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ, ιτοι τθσ 
διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ,  εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε 
διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα 
οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνονται τα εξισ: 
 
-Το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι». 
-Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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εγκατεςτθμζνο  ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί  εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ  π.χ. Google 
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
 
ΙΙ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:  
 
-το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιείται ζτςι 
μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ,  είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται 
ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και  
-το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.  
 
2.Πϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που 
διενεργοφνται μζςω του ΕΗΔΗ;  
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο 
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.  
 
2.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 
εκμεταλλευτοφν τθν  υπθρεςία eΕΕΕ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου 
PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 
 
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 
εγκατεςτθμζνο  ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο  αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ 
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί  εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ  π.χ. Google 
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  
 
2.2  ε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςμου, 
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕ, 
να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι 
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 
 
Σο ΕΕΕ αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α ΕΙΔΟ 
ΚΩΔΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘ

Σ Ροςότθτα 

 τιμι 
Μ.Μ 
χωρίσ 
ΦΡΑ 

Συνολικι 
τιμι χωρίσ 

Φ.Ρ.Α. 

ΡΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΦΡΑ 

Συνολικι 
τιμι με 
Φ.Ρ.Α. 

α/α Ραρατθρθτθρίου 
Τιμϊν ΕΡΥ - Τιμι 
Ραρατθρθτθρίου 

1       

 

  

   ΤΝΟΛΑ        

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 

 

Δθδόηεο   ……………………………….. (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο) 

 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο:   

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Τςειάληνπ 45-47, Αζήλα. ΣΚ. 10676 

 

Δγγύεζή καο ππ’ αξηζκ. …………………………….….. πνζνύ …………..…………….……. επξώ. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα 
παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ………………………… ππέξ ηνπ 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................…………………………………..,  

ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) 
.......................…………………………………..  

ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ....................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ....................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ....................... 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο 
κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.……………… Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα 
.................................. ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ», κε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ ……………………….. γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο: 
“(ηίηινο ζύκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ............... 
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε 
εγγύεζε) θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 
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Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, 
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... [ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ+ 

ή 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα 
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 

Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη 
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Δθδόηεο   ……………………………….. 

(Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο) 

 

Ηκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

 

Πξνο:   

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Τςειάληνπ 45-47, Αζήλα. ΣΚ. 10676 

 

Δγγύεζή καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα 

παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

επξώ……………………………………………………………………….. 

ππέξ ηνπ: 

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) .............................., 

ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο 

κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
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γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ………..   ηεο ππ αξηζ ......... ζύκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζύκθσλα κε 
ηελ  ππ’ αξηζκ. ........................ Γηαθήξπμε  γηα ηελ πξνκήζεηα ………………….. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ ηελ........................... ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ». 
 

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε, 

ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο) 

ή 

κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 

παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 





86 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 

ΤΜΒΑΗ υπ’ αρικμ. ……. 
ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΚΑΙ 
ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «…………»  

μζςα από τθν Διαδικαςία του αρικμ. …………….. Ανοιχτοφ Ηλεκτρονικοφ  Διαγωνιςμοφ  άνω των ορίων 
(αρ. ΕΗΔΗα….. )   για τθν προμικεια  «………» 

τθσ (θμερομθνία) 
Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………… € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

Στθν Ακινα ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι» που εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν Οδό 
Υψθλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. 
……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ 
Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν Ακινα …………………….. *, ζχει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία ςτο εξισ 
κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ρρομθκευτισ», 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

1) Τθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια ……………….». 

2) Τθν από …………….. και με αρικ. Ρρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που υποβλικθκε 
ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν  αρικμ. ………………… απόφαςθ του  Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: …..) , με τθν 
οποία κατακυρϊνεται θ προμικεια.  
ε) Τθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ αρικμ. …………………………. ΑΔΑ: …………………………….  
ςτ) Τθν απόφαςθ χχχχ/χχχχ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου για τθ νομιμότθτα τθσ ςφμβαςθσ (άνω του 
1.000.000 διαγωνιςμόσ) 
υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία 
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ 
τθλεφϊνου, fax, e mail κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ρρομθκευτι ςχετικά με τθν υλοποίθςθ 
τθσ ωσ άνω προμικειασ. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και 
των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Προμικεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 
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Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από το 
Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ 
προμικειασ. 

Ανακζτουςα αρχι: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Πολυκλινικι»    

Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Προςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ρρομθκευτι, κακϊσ και 
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α) τθ 
Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που 
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «…..……………………..». Θ Ρρομικεια 
κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από 
…………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. .. ................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα θ προμικεια  περιλαμβάνει  

α/α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

        

        

        

        

ΤΝΟΛΟ:    

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε ..............μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, θ  οποία μπορεί να 
παρατακεί χρονικά, με μονομερζσ δικαίωμα του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ – 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ», ζωσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ (χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ). 

Ουδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ κάτωκι ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμφωνθ με τουσ περιοριςμοφσ 
του άρκρου 132 του Ν 4412/2016.  

Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ 
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αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ.  

γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ.  
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.   
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ  

Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να 
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.  

Κατά τθν παραλαβι των υλικϊν ι και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να διενεργεί τουσ κάτωκι ελζγχουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) Με χθμικι ι μθχανικι 
εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) Με πρακτικι δοκιμαςία, δ) Με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω 
τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο 
τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ.  

Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ 
τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςυμβατικισ παραγγελίασ.  

Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά τθ 
διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι διατάξεισ των 
άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.  

  

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΤΡΩΕΙ – ΕΚΠΣΩΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Ρρομθκευτι πλθν των περιπτϊςεων 
ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.   
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν.  

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο 
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.  
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Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ ……….% ……………………. ευρϊ και 
…………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν (……………..,…€).  

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, 
νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που 
πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ 
καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του 
Αναδόχου ι τρίτων. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Ρρομθκευτι κα γίνει τμθματικά και με τμθματικι 
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ. 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από 
τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για 
ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε 
τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά 
Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  

Ο Ρρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

Στθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.  

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.  

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν 

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.  

 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 και Ν. 4605/01-04-2019 ΦΕΚ 52 Α’ όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)). 

δ) Χαρτόςθμο 3%  επί των άνω κρατιςεων και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

ε) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

 Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά 
και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΤΑΡΕΗΑΣ, ποςοφ …………………….. ευρϊ (………………. €) 
(5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), 
ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν. 4281/2014 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 
κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ 
αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
2. Ο Ρρομθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ 
ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
3. Ο Ρρομθκευτισ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ 
το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
4. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τια 
διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
5. Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια, ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, 
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διακζτοντασ άτομα  με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
6. Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν 
παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα 
παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που 
προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
7. Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να 
ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
8. Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που απορρζουν για 
αυτόν από τθν παροφςα. 
9. Ειδικι μνεία γίνεται για ςυμβάςεισ που αφοροφν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλιςμό Βιοιτρικισ Σεχνολογίασ ςε ότι αφορά τθν 
υποχρζωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν, services και λοιπζσ κατά περίπτωςθ υποχρεϊςεισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ρρομθκευτισ κα αναλάβει 
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

Ειδικότερα: 

Ο Ρρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται 
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ 
γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Ο Ρρομθκευτισ μεταφζρει 
αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ 
με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα περιζλκουν ςε 
γνϊςθ του Ρρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, οι 
οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ του Ζργου αυτοφ. Ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν 
ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το Ζργο, 
αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ρρομθκευτισ 
υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον Ρρομθκευτι, θ 
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» 
και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ 
που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα 
του Ρρομθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 

Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται 
ι καταρτίηεται από τον Ρρομθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν 
κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ 
άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατά τα 
λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε 
κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να 
ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ρρομθκευτι, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του 
τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ρρομθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να 
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καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ 
ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι 
αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται 
να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι, διαφορετικά, με 
τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ 
για το μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει 
κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν 
προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ 
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου οργάνου) 
του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΗ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του 
που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ του Ν 4270/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε: 

α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο.  

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ .  

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ από …………………….. διακιρυξθ του ςχετικοφ 
διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ 
ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 

α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 

β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν 

γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Αναδόχου 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ 
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ ………………., ΤΚ …………….. 
τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………  

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο μζςο 
ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.  

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει 
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με βάςθ τισ 
αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφτεί 
ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν 
ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ 
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο.  

Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203 
(κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 (κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί 
να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν 
επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

Σε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ Ανακζτουςα 
Αρχι και ζνα ο Ρρομθκευτισ  

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για το Νοςοκομείο                   Για τθν εταιρεία 
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