
 

 

 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ: ……………………………………. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: …………………………………… 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΤ.: 14447 
ΠΛΗΡ:  Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ   ΗΜΕΡ:       18.07.2019 

ΤΗΛ: 213 2058394                                                                     

FAX: 213 2058614 

E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 41/2019 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 21.000,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Είδος διαγωνισµού Συνοπτικός  Διαγωνισµός 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής 

προσφορά 

Ηµεροµηνία Διενέργειας 30/7/2019 

Τόπος Διενέργειας 
Γενικό Νοσοκοµείου Αττικής Σισµανόγλειο- Αµαλία Φλέµιγκ 

Σισµανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι 

Περιγραφή Είδους 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

(CPV: 30192700-8) 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 21.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  

2. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών 

4. οι διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 

5. οι διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

6. το  Π.Δ.80/2016  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

7. οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκοµείου «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

8. η υπ’αριθ.17/24.06.2019, θ.4ο απόφαση ΔΣ, περί έγκρισης σκοπιµότητας και διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισµού. 

9. τις άµεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκοµείου «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

10. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε ΑΔΑ: ΩΦ1Ψ4690Ω5-Ξ10 

  

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

    Συνοπτικό διαγωνισµό µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την προµήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV: 30192700-8)», 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά. 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Νοσοκοµείο (Γραφείο Προµηθειών) ενώπιον επιτροπής, στις 30/7/2019, ηµέρα ΤΡΙΤΗ, ώρα 11.00µ.µ. 

Η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

δηλαδή στις 29/7/2019 ηµέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προµηθειών αφού 

προηγουµένως πρωτοκολληθούν στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου. Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία 

είναι εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ή έως εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων. 

Ενεργοποίηση προαίρεσης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει τη διάρκεια της σύµβασης, µε µονοµερή της δήλωση 

(απόφαση) που ασκείται πριν τη λήξη αυτής, για ένα (1) επιπλέον έτος, µε έναρξη την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης, µε τους ίδιους όρους της 

αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων πριν τη λήξη της αρχικής σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα, κατόπιν έγκρισης του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνει τη σύµβαση για ένα (1) επιπλέον έτος, αρχής γενοµένης από τη λήξη των 

συµβατικών ποσοτήτων. 





 

 

Ενεργοποίηση χρονικής παράτασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει χρονικά τη διάρκεια της σύµβασης, µε µονοµερή 

της δήλωση (απόφαση) για έξι (6) επιπλέον µήνες, µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης. 

 

 

Διευκρινίσεις: 

1. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 

http://www.sismanoglio.gr 

2. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/16.  

3. Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους 

όρους της Διακήρυξης. 

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο 

υποφακέλους: έναν υποφάκελο µε την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού (τον αριθµό της διακήρυξης, τον 

τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του διενεργούντος το διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας). 

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή µη των 

προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 

προσκοµίσουν όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. 

Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό µε την αναφερόµενη προµήθεια, µε πληροφοριακά έντυπα 

(πιστοποιήσεις ISO, CE, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνοµα ή την Εµπορική Επωνυµία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή. 

Β) Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 

οικονοµική προσφορά και αντίγραφο αυτής σε έντυπη µορφή.  

Γ) Συµπληρωµένο και αρµοδίως υπογεγραµµένο το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ.4 

του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). Σηµειώνεται ότι στο Μέρος 

IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α (χωρίς να 

υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα). 

7. Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή 

µονάδας για κάθε προσφερόµενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική 

Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορεί να γίνει σε µία δηµόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της επιτροπής. 

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που 

απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 

10. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

11. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της 

διακήρυξης. 

13. Τρόπος Πληρωµής: Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ (€) µετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προµήθεια ειδών 

από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών». 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 2% υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007) 

β) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% 

επί του χαρτοσήµου. 





 

 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.  Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 

του χαρτοσήµου. 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% 

Τα έξοδα µεταφοράς των υλικών µέχρι τις αποθήκες του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον προµηθευτή 

14. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού, µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

αυτού, θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά µε τις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιµών. 

15. Απαραίτητη η προσκόµιση δείγµατος επί ποινή απόρριψης. 

16. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αντίστοιχου διαγωνισµού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, µονοµερώς το 

Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύµβαση. 

17. Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία. 

 

 
    

    
    

    

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α / ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

 

                                                                                ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΤΕΜΑΧΙΟ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
1 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.000 CD- R ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΗ 

2 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 700 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕ 
ΧΟΝ∆ΡΗ (ΜΠΛΕ- ΚΟΚΚΙΝΟ- ΜΑΥΡΟ) 

3 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 500 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ 

4 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 500 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ 
Α4 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

5 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 100 ΞΥΣΤΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

6 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 800 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 28ΜΜ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΜΧ) 

7 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 300 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 32ΜΜ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΜΧ) 

8 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 250 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 77ΜΜ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΜΧ) 

9 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 50 ΚΟΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 

10 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 40 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 23/6. 
ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ 1000 ΤΜΧ 

11 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 300 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 24/6. 
ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ 1000 ΤΜΧ 

12 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 10 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΥΡΡΑΦΗΣ 150 ΦΥΛΛΑ. ΝΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ 
ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 23/6 

13 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.000 ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΙΝΟ 8/32, 7Χ29Χ32, ΜΕ 
∆ΥΟ ΚΡΙΚΟΥΣ 

14 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 50 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, 
ΒΙΒΛΙΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
21Χ30 

15 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 150 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 





 

 

16 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 800 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 

17 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 1.000 ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΟΙΝΑ 

18 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.000 ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

19 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 100 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ. 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
15 ΦΥΛΛΑ. ΝΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ 
Νο 64 

20 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 800 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64. 
ΚΟΥΤΑΚΙ ΤΩΝ 2000 ΤΜΧ 

21 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 100 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣ. 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 
30 ΦΥΛΛΑ. ΝΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΣΥΡΜΑΤΑ 
Νο 24/6 

22 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 1.000 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ 

23 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 800 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΑ 

24 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 9.000 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ 

25 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 1.000 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 50ΜΜ (ΣΥΣΚ. 100 ΤΜΧ) 

26 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 100 ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙ∆ΕΣ- ΤΑΜΠΟΝ 
28ml (ΜΠΛΕ- ΜΑΥΡΟ) 

27 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 1.000 DVD- R ΧΩΡΙΣ ΘΗΚΗ 

28 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 60 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 

29 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 10 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

30 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 350 ΓΟΜΕΣ ∆ΙΠΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ- ΜΠΛΕ 

31 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 30 ∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΜΕ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 30 ΦΥΛΛΑ 

32 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 15 ∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ (ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ) ΜΕ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 65 ΦΥΛΛΑ 

33 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 800 ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (ΤΥΠΟΥ 
BLANCO) 20ml 

34 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 300.000 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 2Χ5 CM 

35 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 150 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ BARCODE 55X25MM 
(ΡΟΛΟ 2.000 ΕΤΙΚΕΤΩΝ) 





 

 

36 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 24.000 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 
10,5Χ4,3εκ. 

37 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 8.000 ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 
10,5x7,4εκ. 

38 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 200 ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE 6CMX1CM 

39 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 500 ΕΤΙΚΕΤΕΣ BARCODE WITH BLACK 
LINE 45X30CM 

40 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 200 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ 
ΒΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

41 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 250 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΗΜΕΝΑ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
15Χ21 

42 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.000 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ ΡΑΧΗΣ 

43 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.000 ΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4, 
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ "L" 

44 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 10.000 ΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4, 
ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟ 
ΠΑΝΩ 

45 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 300 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 19ΜΜ 

46 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 300 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 24ΜΜ 

47 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 600 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 32ΜΜ 

48 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 600 ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 41ΜΜ 

49 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 1.000 ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΟΝ∆ΡΑ 

50 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 700 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕ 
ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ (ΜΠΛΕ- ΚΟΚΚΙΝΟ- 
ΜΑΥΡΟ) 

51 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 15 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ∆ΥΟ ΓΡΑΜΜΩΝ 

52 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 25 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ΕΞΙ ΓΡΑΜΜΩΝ 

53 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 15 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΤΑ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

54 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 20 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ΤΡΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

55 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΝΕΝΗ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

56 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 20 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ΠΕΝΤΕ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

57 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

58 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 20 ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΩΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

59 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 20 ΖΙΛΟΤΕΙΠ 





 

 

60 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 25 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

61 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2 ΤΑΜΠΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΑ UN-12 REXEL 
ΜΑΥΡΟ (ΣΥΣΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

62 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.500 ΦΑΚΕΛΟΙ Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΛΕΥΚΟΙ ΜΕ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 13Χ18 

63 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 350 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΓΙΑ 
ΦΟΡΙΑΜΟΥΣ 37,5Χ24 

64 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 2.000 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΠΡΕΣΠΑΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

65 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 100 ΦΥΛΛΑ∆ΕΣ ΡΙΓΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
100 ΦΥΛΛΩΝ 

66 30192700-8 Γραφική ύλη Τεµάχιο 4.000 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD/ DVD 

67 30192700-8 γραφική ύλη Τεµάχιο 100 ΦΥΛΛΑ∆ΕΣ ΡΙΓΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ 
200 ΦΥΛΛΩΝ 

68 30192700-8 Γραφική ύλη τεµαχιο 1.000 ΡΟΛΛΑ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ 
2000 ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισµανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑ] 

- Τηλέφωνο: [213 2058394] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [mkolonia@sismanoglio.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  

[«ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»CPV: 30192700-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ 41/2019] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

 





 

 

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 αρµόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 





 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης 

εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την 

εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

 





 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςiii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτηvii· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςviii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi 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): 
[……][……][……][……]xii 

 





 

 

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

[] Ναι [] Όχι  





 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός 
φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

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 είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και 
τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxiv, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΗΡ: Κολώνια Μαρία Ηµεροµηνία: …./…../2019 

ΤΗΛ: 213 2058394 

FAX: 213 2058614 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΔ41/2019 

Στο Μαρούσι σήµερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 

1) το Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισµανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόµιµα, για 

την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκοµείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2) η εταιρεία «………………………», που εδρεύει στην ……………………, Τ.Κ.:  ……………., τηλ: ……………., ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Υ.: …………………., ονοµαζόµενη 

εφεξής στην παρούσα σύµβαση «ανάδοχος», συµφωνήσαµε και συναποδεχθήκαµε τα εξής:                                                                                                                                                                                                       

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την υπ’αριθ……………… Απόφαση Διοικητικού Συµβουλίου, αναθέτει και ο δεύτερος των συµβαλλοµένων 

αναλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» όπως αναφέρεται στην από ………… προσφορά του, σε συνδυασµό µε τους όρους 

της υπ’αριθ.41/2019 διακήρυξης και τα Παραρτήµατα αυτής, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, αντί του ποσού των 

……………..€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) 4% ή 8% προκαταβολή φόρου  

β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 

γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% 

δ) υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6%  

Η προµήθεια του εν λόγω µηχανήµατος θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……/……/…………                                            ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……/……/………… 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Η σύµβαση διέπεται από τις  διατάξεις του Ν.4412/12 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ µετά τη θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος από τον Πάρεδρο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013. 

Ο προµηθευτής υπέβαλε την υπ΄αριθ.………………………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

……………………………………………………………………… ποσού …………........ 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 





 

 

 
 

 

 

                                                 

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 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.  

iv 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). 

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

vi 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). 

vii 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. 

viii 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. 

ix 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”. 

x 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.". 

xi 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 ) 

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiii 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).  

xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 





 

 

                                                                                                                                                                              

xv 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 




