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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                             
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                   
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ     
                         ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ          
ΤΜΗΜΑ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
                                                                                                     Προς :  Κάθε  ενδιαφερόμενο 

                                                                                                            οικονομικό φορέα 
 

 
                                                                                                                             

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  υπ΄ αριθμ.  31/2018 

Για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και 
Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην 
Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε 
εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.329,94€ πλέον ΦΠΑ 3.199,27 συνολική 
δαπάνη 22.529,21€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής. 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ 
& ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 

9/3/2018 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 26/ 3/2018 

Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα: 14:00 π.μ. 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 27/3/2018 

Ημέρα:  Τρίτη 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεντρική Υπηρεσία 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης 
(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων 
ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών 
εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των 

Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16  
Tαχ. Κώδικας:     546 23 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες :    Κ. Τσαλάστρα                          
Τηλ. :                    2313/ 327826 
Fax :                      2313/ 327838 
Ε-mail :                promithies@4ype.gr 

ΑΔΑΜ:  

ΑΔΑ:    

Θεσσαλονίκη,     9- 3 -2018 

Αρ. Πρωτ.        9945 

 

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ
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Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) 
αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV (33141800-8) Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, 
άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα αυτής Σύμβασης) 

 

www.4ype.gr 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

22.529,21€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Κατερίνα Τσαλάστρα 

Τηλ. 2313327826 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την 
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης 
Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Αριστοτέλους 16, ΤΚ. 
54623,Θεσσαλονίκη) 

 Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 
Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει 
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Ο Διοικητής  της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).  
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5678/14-02-2017 Απόφαση Διοικητή σχετικά με τη συγκρότηση 
επιτροπών έρευνας και αγοράς υλικών και υπηρεσιών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για το 
έτος 2017. 
4. Την υπ’ αριθμ.  6094/14-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΣ7ΟΡ1Ο-ΜΝΕ) Απόφαση Διοικητή της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Β΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων και η διενέργεια 
έρευνας αγοράς για τα αναλώσιμα οδοντιατρικά τα οποία δεν κατακυρώθηκαν. 
5. Την Νο 840 υπ’ αριθμ. πρωτ. 7610/22-2-2018 (ΑΔΑ : ΩΜ8ΒΟΡ1Ο-ΕΜΡ) Απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης. 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια έρευνας αγοράς, για την προμήθεια «Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων 
ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των 
Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης» (CPV 33141800-8),προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.329,94€ πλέον ΦΠΑ 3.199,27 
συνολική δαπάνη 22.529,21€ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014. 

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ
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Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας έρευνας αγοράς είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα 
στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στην διεύθυνση 
www.4ype.gr  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικά Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές 
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121  του Ν. 4412/2016. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.     

 
ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια «Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων 
ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των 
Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει τιμής. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή για ορισμένα μόνο 
από αυτά, διευκρινίζεται δε ρητά ότι πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας του είδους ή των ειδών της ως άνω προμήθειας βάσει του ΜΕΡΟΥΣ Β’  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127 και 
205 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 

Θράκης (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623) μέχρι και 26-3-2018 και ώρα 14:00μ.μ. 

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή 

μέχρι την 26-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 

Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 

Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την 

κατάθεσή της.  

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ
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ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ελληνική γλώσσα 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως 
πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να 
μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο ανά φύλλο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς όπως στο υπόδειγμα που ακολουθεί 
τα εξής : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Αναθέτουσα Αρχή:  4η  Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
  Διακήρυξη No:   31 /2018 
 Για την προμήθεια  «Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών 

και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας 
(Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης» 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-3-2018 

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :  
• επωνυμία 
• διεύθυνση 
• αριθμός τηλεφώνου 
• αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax) 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ- ΝΑ 
ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής: 

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τo ακόλουθο  
δικαιολογητικό. 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016), το 
οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 εδ. α 
και θ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, σε 
δύο μορφές αρχείου: αρχείο PDF, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα), 
αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), 
αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα 
αρχή σε έντυπη μορφή. 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, είναι οι εξής: 
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός 
φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
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καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.  
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης).  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 
παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα 
αντίστοιχα πεδία.  
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
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πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των 
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ και Ε  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται 
από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος  της παρούσας  
Τα μέρη ΙΙ.Α , ΙΙ.Β, και ΙΙΙ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.  
Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (όπως περιγράφεται στο 
παρόν άρθρο).  
Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι :  

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ.  

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.  
•Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων. 
Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης.  
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.  
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης .  
Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)  
α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 
73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Επισημαίνεται πως όταν από την ως 
άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον 
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 
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Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  Ως 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές 

παρατίθενται στο Μέρος Β’ της παρούσας πρόσκλησης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.   

Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν με την προσφορά (στον επί μέρους 

φάκελο τεχνικής προσφοράς) και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO (ΕΝ ISO 9001:08 και EN ISO 

13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003, 

τα πιστοποιητικά σήμανσης CE για τα προσφερόμενα αναλώσιμα ανά REF. NUMBER ώστε να 

ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ /14-6-

1993 όπως ισχύει σήμερα) και την βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας : Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 

διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004) (μεταφρασμένα στα ελληνικά και 

νομίμως επικυρωμένα).  

 
3. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
 

 Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά 

είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται. 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 

 Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και  χωρίς ΦΠΑ. 

 Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της 

εγχώριας αγοράς εάν αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010  

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια μονογράφονται από το αρμόδιο 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο.  

β) Κατόπιν το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
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τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό 

για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 

προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης.  

γ) Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και μονογράφονται ανά φύλλο. Η αποσφράγιση 

αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε άλλη εργάσιμη ημέρα και 

ώρα. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε  συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, 

συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό 

ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) 

οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της 

διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : 
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, , από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της  καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του  οικονομικού φορέα 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

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

του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

Γ) Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού / εμπορικού μητρώου με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό.  

Δ) Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης: 
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 
τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση 
με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
 Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα 
συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 
μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 
 
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όπως δηλώνεται στο ΤΕΥΔ, όσο και κατά την ημερομηνία 
κατάθεσής τους. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πρέπει να κατατεθεί ΚΑΙ το επικαιροποιημένο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 
εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας 
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ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.  Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την 
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Προϊσταμένη Αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία 
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
1. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και η  διάρκειά της ορίζεται σε ένα 
(1) έτος.  

             2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην 

Μονάδες Υγείας), με ευθύνη κι έξοδα του προμηθευτή, στους χώρους που θα υποδειχθούν από το 

εκάστοτε Κέντρο Υγείας,  κατόπιν γραπτής  παραγγελίας και εντός πέντε (5) ημερών. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης θα επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την 
κείμενη Νομοθεσία και τις διατάξεις της σύμβασης. 
3. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται, από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή παραλαβής  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016 που θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα 
παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Ν.4152/ 2013 (ΦΕΚ Α’ 107/ 9-5-
2013). 
Για την πληρωμή πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική 
υπηρεσία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: 
α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  
β) Τιμολόγιο πώλησης. 
γ) Πιστοποιητικά  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: 
α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2% (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).   
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται 
κατά την πληρωμή του τιμήματος, όπως ισχύει σήμερα. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/ 2016, άρθρο 375 παρ.7). 
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
ποσοστού 20%. 
ε) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (βάσει της 
παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3-2017, τ. Β΄) 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την 4η Δ.Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης. 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία 
αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 
Η 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 
προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν και προαναφέρονται στην παρούσα  τις οποίες θεωρείται ότι 
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.  

                                                                                                                  

                                                                                                                 Ο Διοικητής της  

4ης Y.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 

 

 

 

                                                                                                         ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ(Χ
ΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 

TEM 50 1,35 € 24% 67,50 € 83,70 € 

2 
ΨΥΚΤΡΕΣ 

ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 
ΔΟΝΤ. ΚΥΠΑΡΙΣ. 

ΨΥΚΤΡΕΣ 
ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΔΟΝΤ. 

ΚΥΠΑΡΙΣ. 
TEM 1.000 0,29 € 24% 288,00 € 357,12 € 

3 
ΨΥΚΤΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΘ. 
ΔΟΝ. ΚΩΝ. 

ΨΥΚΤΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 
ΚΑΘ. ΔΟΝ. ΚΩΝ. 

TEM 800 0,29 € 24% 230,40 € 285,70 € 

4 

ΕΛΑΣΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
APIS N 19 

ΕΛΑΣΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
APIS N 19 

ΣΕΤ 40 7,65 € 24% 306,00 € 379,44 € 

5 

ΕΛΑΣΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
APIS N 25 

ΕΛΑΣΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
APIS N 25 

ΣΕΤ 50 7,38 € 24% 369,00 € 457,56 € 

6 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
(ΦΥΡΑΜΑ 

ΕΜΦΡΑΞΗΣ Ρ.Σ.) 
ΦΥΡΑΜΑ 

GROSSMAN 
(14gr ΜΕ 

ΕΥΓΕΝΟΛΗ) 

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

(ΦΥΡΑΜΑ 
ΕΜΦΡΑΞΗΣ Ρ.Σ.) 

ΦΥΡΑΜΑ 
GROSSMAN 

TEM 50 15,30 € 13% 765,00 € 864,45 € 

7 
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 

ΣΠΟΓΓΟΣ(50TEM
) 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ 
ΣΠΟΓΓΟΣ(50TEM) 

KOYTIA 80 15,75 € 13% 1.260,00 € 1.423,80 € 

8 

ΞΥΛΟΚΑΙΝΗ 
ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ 

ΟΔ/ΚΗ 
ΧΡΗΣΗ  ΤΥΠΟΠ/

ΝΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

ΣΠΡΕΫ 

ΞΥΛΟΚΑΙΝΗ 
ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΟΔ/ΚΗ 
ΧΡΗΣΗ  ΤΥΠΟΠ/Ν

Η ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

ΣΠΡΕΫ 

TEM 100 10,00 € 6% 1.000,00 € 1.060,00 € 

9 

ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ  
(Προσοχή : 

αντιστοιχεί σε 
ποσότητα 10 

τμχ. για όλα τα 
μεγέθη 

πολφουλκών 
(Νο 

25,30,35,40,50,6
0) 

ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ  
(Προσοχή : 

αντιστοιχεί σε 
ποσότητα 10 τμχ. 
για όλα τα μεγέθη 
πολφουλκών (Νο 
25,30,35,40,50,60

) 

ΚΟΥΤΙΑ 30 4,32 € 24% 129,60 € 160,70 € 
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10 

ΤΟΠΙΚΟ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

MEPIVASTESINE 
3% ΧΩΡΙΣ  

ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙ
ΚΟ  KOYTI 50 

TEM. 

ΤΟΠΙΚΟ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

MEPIVASTESINE 
3% ΧΩΡΙΣ  

ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚ
Ο  KOYTI 50 TEM. 

ΣΥΣΚ 280 11,90 € 6% 3.332,00 € 3.531,92 € 

11 

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΚΟΛΛΗΜΑ 
BRACKETS-

ΣΥΓΓΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΚΟΛΛΗΜΑ 
BRACKETS-

ΣΥΓΓΟΛΛΗΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΚΟΥΤΙ 100 
ΤΕΜ 

10 6,30 € 24% 63,00 € 78,12 € 

12 
ΟΞΥΖΕΝΕ Η2Ο  

100ML 
ΟΞΥΖΕΝΕ Η2Ο  

100ML 
               

ΤΕΜ 
20 1,80 € 24% 36,00 € 44,64 € 

13 

ΡΑΜΜΑΤΑ  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ 

Νο 3/0, 2/0, SILK    
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

19mm,26mm 
ΚΥΡΤΗ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 
ΒΕΛΟΝΑ 

ΔΕΡΜ/ΤΟΣ 

ΡΑΜΜΑΤΑ  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ 

Νο 3/0, 2/0, SILK    
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 

19mm,26mm 
ΚΥΡΤΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 

ΒΕΛΟΝΑ 
ΔΕΡΜ/ΤΟΣ 

TEM 300 1,45 € 13% 435,00 € 491,55 € 

14 
ΚΥΠΕΛΛΑ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΥΠΕΛΛΑ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΚ.100  
ΤΕΜ 

400 1,80 € 24% 720,00 € 892,80 € 

15 
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚ
Ο ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ 
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ 
ΚΟΥΤΙΑ 50 1,80 € 24% 90,00 € 111,60 € 

16 
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚ

Ο ΣΕ ΡΑΒΔΙΑ 
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΣΕ ΡΑΒΔΙΑ 
TEM 40 17,10 € 24% 684,00 € 848,16 € 

17 
ΜΑΝΔΡΕΝ 

ΔΙΣΚΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ 
ΜΑΝΔΡΕΝ ΔΙΣΚΟΥ 

ΕΥΘΕΙΑΣ 
ΤΕΜ 20 3,60 € 24% 72,00 € 89,28 € 

18 

ΔΙΣΚΟΙ 
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ Μ

ΑΝΤΡΕΛ 
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 

(40 ΤΜΧ / 
ΚΟΥΤΙ) 

ΔΙΣΚΟΙ 
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΜΑ

ΝΤΡΕΛ 
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 

ΚΟΥΤΙΑ 10 7,20 € 24% 72,00 € 89,28 € 

19 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ  ΓΙΑ 

ΤΟΝ 2ο  
ΓΟΜΦΙΟ ΚΑΤΩ 

ΔΕΞΙΑ 

ΜE SLOT 0,18 ΤΕΜ 10 3,24 € 24% 32,40 € 40,18 € 

20 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ  ΓΙΑ 

ΤΟΝ 2ο  
ΓΟΜΦΙΟ ΚΑΤΩ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΜE SLOT 0,18 ΤΕΜ 10 3,50 € 24% 35,00 € 43,40 € 

21 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 
ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ  ΓΙΑ 

ΤΟΝ 2ο  
ΓΟΜΦΙΟ ΑΝΩ 

ΔΕΞΙΑ 

ΔΙΠΛΟΙ ΜE SLOT 
0,18 

TEM 10 3,67 € 24% 36,72 € 45,53 € 

22 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ NiTi  

ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ  

0,16x0,16  ΜΕ  
REVERSE CURVE 

WIRE) 

ΠΑΚ.10 
ΤΕΜ  

4 20,00 € 24% 80,00 € 99,20 € 

23 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ NiTi  

ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ  

0,16x0,22 ΜΕ  
REVERSE CURVE 

WIRE)  

ΠΑΚ.10 
ΤΕΜ  

4 37,13 € 24% 148,50 € 184,14 € 
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24 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ NiTi  
ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ  

0,16x0,16  ΜΕ 
REVERSE CURVE 

WIRE 

ΠΑΚ.10 
ΤΕΜ  

4 37,13 € 24% 148,50 € 184,14 € 

25 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ NiTi  
ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ  

                     
0,16x0,22  ΜΕ  

REVERSE CURVE 
WIRE 

ΠΑΚ.10 
ΤΕΜ  

4 37,13 € 24% 148,50 € 184,14 € 

26 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ 

BENDALOY  ΑΝΩ 
ΓΝΑΘΟΥ  

0,17x0,25 
ΠΑΚ.10 

ΤΕΜ  
4 37,13 € 24% 148,50 € 184,14 € 

27 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ 

BENDALOY  ΑΝΩ 
ΓΝΑΘΟΥ  

0,16x0,22 
ΠΑΚ.10 

ΤΕΜ  
5 27,90 € 24% 139,50 € 172,98 € 

28 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ 
BENDALOY  

ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ  

0,17x0,25 
ΠΑΚ.10 

ΤΕΜ  
4 27,90 € 24% 111,60 € 138,38 € 

29 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΣ
ΜΕΝΑ ΤΟΞΑ 
BENDALOY  

ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ  

0,16x0,22 
ΠΑΚ.10 

ΤΕΜ  
4 27,90 € 24% 111,60 € 138,38 € 

30 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΔΟΝΤΙΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ                                            

(1000 ΤΕΜ) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,32 

mm 

ΣΥΣΚ. 1000 
ΤΕΜ 

2 17,00 € 24% 34,00 € 42,16 € 

31 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΔΟΝΤΙΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ                                             

(1000 ΤΕΜ)  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 4,85 

mm 

ΣΥΣΚ. 1000 
ΤΕΜ 

2 17,00 € 24% 34,00 € 42,16 € 

32 
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ  

CONTINUOUS  
ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

TEM 2 25,00 € 24% 50,00 € 62,00 € 

33 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ                          
(ΡΟΛΟ 4,6 

ΜΕΤΡΑ) 

SHORT  
ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

TEM 2 25,00 € 24% 50,00 € 62,00 € 

34 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ                          
(ΡΟΛΟ 4,6 

ΜΕΤΡΑ) 

LONG  
ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

TEM 4 25,00 € 24% 100,00 € 124,00 € 

35 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ                          
(ΡΟΛΟ 4,6 

ΜΕΤΡΑ) 

CONTINUOUS 
ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

TEM 2 25,00 € 24% 50,00 € 62,00 € 

36 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ                          
(ΡΟΛΟ 4,6 

ΜΕΤΡΑ) 

SHORT  ΓΚΡΙ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

TEM 2 25,00 € 24% 50,00 € 62,00 € 

37 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ                          
(ΡΟΛΟ 4,6 

ΜΕΤΡΑ) 

LONG  ΓΚΡΙ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ   

TEM 2 25,00 € 24% 50,00 € 62,00 € 

38 

ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ 

ΚΟΝΤΕΣ 
(ΠΑΚ.ΤΩΝ 

0,1 TEM 2 13,00 € 24% 26,00 € 32,24 € 
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1.000)  

39 

ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ 

ΜΑΚΡΥΕΣ 
(ΠΑΚ.ΤΩΝ 

1.000)   

0,1 TEM 2 13,00 € 24% 26,00 € 32,24 € 

40 

ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ 

ΜΑΚΡΥΕΣ           
(ΠΑΚ.ΤΩΝ 

1.000)   

0,12 TEM 2 13,00 € 24% 26,00 € 32,24 € 

41 

ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ 

ΤΥΠΟΥ 
KOBAYASHI                                          

(ΠΑΚ.ΤΩΝ 100)   

0,12 TEM 2 20,00 € 24% 40,00 € 49,60 € 

42 

ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ 

ΤΥΠΟΥ 
KOBAYASHI                                          

(ΠΑΚ.ΤΩΝ 100)   

0,14 TEM 2 20,00 € 24% 40,00 € 49,60 € 

43 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΥΧΕΝΙΚΑ 

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ 
(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

10 ΤΕΜ) 

MEDIUM ΠΑΚ. 2 32,27 € 24% 64,54 € 80,03 € 

44 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΑΥΧΕΝΙΚΑ 

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ 
(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 

10 ΤΕΜ) 

HEAVY  ΠΑΚ. 5 32,27 € 24% 161,35 € 200,07 € 

45 
ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ 
ΥΨΗΛΗ ΕΛΞΗ  

ΜΠΛΕ TEM 5 9,00 € 24% 45,00 € 55,80 € 

46 

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ                                            

(ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 
10 ΤΕΜ)  

HEAVY  
ΠΑΚΕΤΟ 
ΤΩΝ 10 

ΤΕΜ  
3 25,00 € 24% 75,00 € 93,00 € 

47 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)         
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

1/4 MEDIUM TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

48 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)          
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

1/4 HEAVY TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

49 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

3/16 MEDIUM TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ
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Η ΧΡΗΣΗ)     
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ               

50 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)    
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

3/16 HEAVY TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

51 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)         
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

5/16 MEDIUM TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

52 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)      
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

5/16 HEAVY TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

53 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)    
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

1/8 MEDIUM  TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

54 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)      
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

1/8 HEAVY TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

55 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)    
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

3/8 MEDIUM TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

56 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ 

(ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ 
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚ

Η ΧΡΗΣΗ)    
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 
3.000 ΤΕΜ 

3/8 HEAVY TEM 2 23,18 € 24% 46,36 € 57,49 € 

57 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
LINGUAL 

BUTTONS (ΣΥΣΚ. 
10 ΤΕΜ)      

ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ  
(ΣΥΣΚ. 10 

ΤΕΜ)      
2 15,00 € 24% 30,00 € 37,20 € 

58 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
LINGUAL 

BUTTONS (ΣΥΣΚ. 
10 ΤΕΜ)      

ΜΕΓΑΛΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ  

(ΣΥΣΚ. 10 
ΤΕΜ)      

2 15,00 € 24% 30,00 € 37,20 € 

59 
SOT-GEAR CHIN 
CUP HEAD CAPS  

SOT-GEAR CHIN 
CUP HEAD CAPS  

TEM 2 16,20 € 24% 32,40 € 40,18 € 

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ
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(ΜΑΛΑΚΟ) (ΜΑΛΑΚΟ) 

60 
SOT-GEAR CHIN 

CUP HEAD 
CAPS(ΣΚΛΗΡΟ)   

SOT-GEAR CHIN 
CUP HEAD 

CAPS(ΣΚΛΗΡΟ)   
TEM 2 16,20 € 24% 32,40 € 40,18 € 

61 
ΚΟΛΛΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ 

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖ
ΟΜΕΝΗ 5 ΓΡΑΜ 

ΣΥΡΙΓΓΑ 
3,5-5 ΓΡ. 

2 27,00 € 24% 54,00 € 66,96 € 

62 

ΛΕΥΚΟ ΚΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΓΚΙΣΤΡΑ-      
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ 

ΚΕΡΙ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ  

ΛΕΥΚΟ ΚΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΑΓΚΙΣΤΡΑ-  
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ 

ΚΕΡΙ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ  

ΠΑΚ. 
(50ΚΟΥΤΙΑ 

ΤΩΝ 6 
ΚΕΡΙΏΝ) 

4 30,00 € 24% 120,00 € 148,80 € 

63 LIP BUMPER  REGULAR TEM 3 15,00 € 24% 45,00 € 55,80 € 

64 LIP BUMPER  LONG TEM 3 15,00 € 24% 45,00 € 55,80 € 

65 

NiTi COIL 
SPRINGS WITH 

EYELETS 
(ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΕΓΕΘΗ)(ΣΥΣΚ. 
10 ΤΕΜ)  

NiTi COIL SPRINGS 
WITH EYELETS 

(ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ) 

(ΣΥΣΚ. 10 
ΤΕΜ)  

2 30,00 € 24% 60,00 € 74,40 € 

66 

GOSHGARIAN 
TRANSPALATAE 
PALAFAL ARCH 

BARS (ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ) 

GOSHGARIAN 
TRANSPALATAE 
PALAFAL ARCH 

BARS (ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ) 

TEM 10 2,70 € 24% 27,00 € 33,48 € 

67 

ΜΑΣΙΦ  , ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ, 

ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ  

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙ
ΩΝ, ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ 
(ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ) 

ΜΑΣΙΦ  , ΤΥΠΟΥ 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ, 

ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ  

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩ
Ν, ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΑΔΡΟΤΗΤΑΣ 
(ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ) 

ΤΕΜ. 100 1,80 € 24% 180,00 € 223,20 € 

68 
ΨΗΚΤΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΤΡΙΧΙΝΕΣ 

ΨΗΚΤΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΡΙΧΙΝΕΣ 
ΤΕΜ 280 1,80 € 24% 504,00 € 624,96 € 

69 
ΜΑΝΔΡΕΝ 

ΔΙΣΚΟΥ 
ΓΩΝΙΑΚΗΣ 

ΜΑΝΔΡΕΝ ΔΙΣΚΟΥ 
ΓΩΝΙΑΚΗΣ 

TEM 3 47,48 € 24% 142,43 € 176,61 € 

70 
ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΕΜ 80 0,45 € 24% 36,00 € 44,64 € 

71 
ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΕΠΙ 

ΜΑΝΔΡΕΝ  
ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΕΠΙ 

ΜΑΝΔΡΕΝ  
TEM 50 0,45 € 24% 22,50 € 27,90 € 

72 
ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 

ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΝΔΡΕΝ 

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΔΡΕΝ 

ΤΕΜ 50 0,45 € 24% 22,50 € 27,90 € 

73 

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ 
ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ 

TEM 8 1,13 € 24% 9,00 € 11,16 € 

74 
ΔΟΝΤΙΑ 

ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΕΙΡΕΣ 
ΤΩΝ 28 

ΔΟΝΤΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ 
ΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ 28 

GNATHOSI
AL IVOSTAR 
SET ΣΕΙΡΕΣ 

280 12,50 € 13% 3.500,00 € 3.955,00 € 

75 
ΓΥΨΟΣ ΣΚΛΗΡΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩ

Ν  

ΓΥΨΟΣ ΣΚΛΗΡΗ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ  

(MOLDANO)25 

25  
ΚΙΛΑ/ΣΑΚΙ 

20 32,40 € 24% 648,00 € 803,52 € 

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ
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(MOLDANO)25ΚΙ
Λ 

ΚΙΛ. ΤΥΠΟΣ G103 

76 ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 
ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 
(ΌΧΙ ΠΟΥΔΡΑ) 

ΣΑΚΙ ΤΩΝ 
25 ΚΙΛ 

5 3,60 € 24% 18,00 € 22,32 € 

77 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΣΤΙΛΩΣΗΣ FETR 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΣΤΙΛΩΣΗΣ FETR 
ΤΕΜ 50 0,90 € 24% 45,00 € 55,80 € 

78 
ΚΕΡΙ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΡΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ( 

ΚΟΥΤΙ ΜΕ 
ΡΑΒΔΟΥΣ) 

 ΚΟΥΤΙ 3 22,00 € 24% 66,00 € 81,84 € 

79 
ΜΑΝΔΡΕΝ 
ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 

ΜΑΝΔΡΕΝ 
ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ 
ΤΕΜ 10 1,35 € 24% 13,50 € 16,74 € 

80 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΓΙΑ 

ΟΡΘ/ΚΑ 
ΜΗΧ/ΤΑ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΓΙΑ 

ΟΡΘ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ  
ΣΕ ΥΓΡΟ  500ΓΡ. 

ΤΕΜ 20 18,00 € 24% 360,00 € 446,40 € 

81 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΓΙΑ 

ΟΡΘ/ΚΑ 
ΜΗΧ/ΤΑ 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΓΙΑ 

ΟΡΘ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ  
ΣΕ ΣΚΟΝΗ   ΡΟΖ    

500ΓΡ. 

ΤΕΜ 10 25,20 € 24% 252,00 € 312,48 € 

82 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜ
ΕΝΟ (ΥΓΡΟ) 

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΝ 
ΨΥΧΡΩ ΓΙΑ 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕ
ΝΟ (ΥΓΡΟ) 

ΤΕΜ 20 14,40 € 24% 288,00 € 357,12 € 

83 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΣΥΡΜΑ ΑΤΣΑΛΙ          
(0,6 χιλ) 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΣΥΡΜΑ ΑΤΣΑΛΙ                      

(0,6 χιλ.) 10 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΟΥΛ. 1 20,00 € 24% 20,00 € 24,80 € 

84 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΣΥΡΜΑ ΑΤΣΑΛΙ               
( 0,7 χιλ.) 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΣΥΡΜΑ ΑΤΣΑΛΙ               

( 0,7 χιλ.) 10 
ΜΕΤΡΩΝ 

ΚΟΥΛ. 1 20,00 € 24% 20,00 € 24,80 € 

85 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 

ΣΥΡΜΑ ΑΤΣΑΛΙ                
( 0,8 χιλ.) 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΣΥΡΜΑ ΑΤΣΑΛΙ                     

( 0,8 χιλ)  
ΚΟΥΛ. 2 20,00 € 24% 40,00 € 49,60 € 

86 

ΦΙΑΛΗ 
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ        

(ΑΝΑΓΟΜΜΩΣΗ 
10  ΚΙΛΩΝ) 

ΦΙΑΛΗ 
ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ        

(ΑΝΑΓΟΜΜΩΣΗ 5 
ΛΙΤ) 

ΦΙΑΛΗ 6 30,00 € 24% 180,00 € 223,20 € 

87 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΣΤΙΛΒΩΜΑ 

ΟΔΟΝΤ/ΧΙΩΝ  
ΡΟΖ  1 

LIT.ΤΥΠΟΥ  
CANDULOR 

ΥΓΡΟ ΓΙΑ 
ΣΤΙΛΒΩΜΑ 

ΟΔΟΝΤ/ΧΙΩΝΡΟΖ  
1 LIT.ΤΥΠΟΥ  
CANDULOR 

ΤΕΜ 2 20,70 € 13% 41,40 € 46,78 € 

  ΣΥΝΟΛΑ     4489     19.329,94 € 22.529,21 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΕΥΔ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50185 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αριστοτέλους 16/ Θεσσαλονίκη/ 54623 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κατερίνα Τσαλάστρα 
- Τηλέφωνο: +30 2313327826 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@4ype.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.4ype.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Προμήθεια «Αναλώσιμου οδοντιατρικού υλικού»  για τις ανάγκες των 
Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδες Υγείας)  εποπτείας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και 
Θράκης (CPV 33141800-8) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ : 50185 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 31/2018 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 
: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους

iv
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 

 

 
 

ΑΔΑ: 6384ΟΡ1Ο-Τ1Λ





ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  31 /2018  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΥ-Μ.Υ.) ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2014 

 

Σελίδα 22 από 29 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 
2. δωροδοκίαvii,viii· 
3. απάτηix· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  xii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

xiii
 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

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

xiv
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xv

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvi
 

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

xvii
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xviii

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

xix
, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

xx
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 xxi
 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου

xxii
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις

xxiii
 : 

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

xxiv 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxv
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων

xxvi
, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

xxvii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxviii
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

[] Ναι [] Όχι 
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στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι με την υποβολή της προσφοράς γίνονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί όλοι οι όροι της υπ’ αριθμ. 31/2018 πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος και ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxx. 

β) η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της υπ’ αριθμ. 31/2018 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών» για τις 
ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης. 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):  
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
vii

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 
2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον 
στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
ix
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
x
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-
πλαίσιο. 
xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 
xii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 
xiii

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
xiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xvii

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xviii

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xix

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xx

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς  
xxi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxii

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiii

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxiv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxv

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvi

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxvii

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxviii

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxix

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxx

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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