
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι για τις κάτωθι διακηρύξεις διενέργειας Συνοπτικών 

Διαγωνισμών: 

1. Υπ’ αρ. 11/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΧ546904Ε-0ΕΡ), για την ανάθεση της συντήρησης  

Ψηφιακού μαστογράφου SENO ESSENTIAL οίκου GE 

 

2. Υπ’ αρ. 12/2020  (ΑΔΑ: ΩΘ8Θ46904Ε-ΔΩΓ), για την ανάθεση της 

συντήρησης υπερηχοτομογράφου Voluson Ε8 του κατασκευαστικού οίκου GE 

 

3. Υπ’ αρ. 13/2020 (ΑΔΑ: 97Ν846904Ε-6ΦΚ), για την ανάθεση της συντήρησης  

τριών αναισθησιολογικών JOLLYTRONIC οίκου SOXIL 

 

4. Υπ’ αρ. 14/2020 (ΑΔΑ: Ψ06Χ46904Ε-ΝΣ8), για την ανάθεση της συντήρησης 

ενός (1) αναπνευστήρα νεογνών Babylog 8000 plus κατασκευαστικού οίκου 

DRAEGER 

 

5. Υπ’ αρ. 16/2020 (ΑΔΑ: Ψ52446904Ε-Φ0Ξ), για την αναβάθμιση και 

μεταφοράς του Εργαστηριακού Πληροφοριακού Συστήματος του 

Νοσοκομείου στη νέα Βάση Δεδομένων 

 

6. Υπ’ αρ. 17/2020 (ΨΗΨ946904Ε-ΙΧΩ), για την προμήθεια ακτινογραφικών 

πλακών 

 

7. Υπ’ αρ. 18/2020 (6ΗΕΥ46904Ε-Σ9Ο), για την προμήθεια γαντιών 

αποστειρωμένων και μη 

 

8. Υπ’ αρ. 19/2020 (Ψ3Α546904Ε-ΤΚΖ), για την προμήθεια καθετήρων 

 

9. Υπ’ αρ. 20/2020 (ΨΝΠΨ46904Ε-3ΧΩ), για την προμήθεια συσκευών 

εγχύσεως 

 

10. Υπ’ αρ. 21/2020 (ΩΓΙΩ46904Ε-ΑΥ5), για την προμήθεια Βελόνων 

αναισθησίας – Βελόνων παρακέντησης 

 

11. Υπ’ αρ. 22/2020 (9ΕΣΔ46904Ε-561), για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών 

διαφόρων εργαστηρίων 

 

12. Υπ’ αρ. 23/2020 (9ΕΑΚ46904Ε-ΔΘ4), για την προμήθεια λαπαροσκοπικών 

χειρουργικών εργαλείων μιας χρήσης (συσκευές όργανα χειρουργείου) 

 

13. Υπ’ αρ. 24/2020 (9ΕΖΝ46904Ε-ΖΟΞ), για την προμήθεια υγειονομικού 

αποστειρωμένου υλικού (ιατρικά βοηθήματα) 

 

 



Στο άρθρο 2.3 (σελίδα 6 των ως άνω διακηρύξεων)  αναγράφονται μεταξύ άλλων το 

κάτωθι: 

«Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως 

εξής:  

…… Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ…» 

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 107, του Ν.4479 (ΦΕΚ 171/Α/17), 

προστέθηκε στο Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) το Άρθρο 79Α «Υπογραφή 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης», το ΤΕΥΔ δύναται να το υπογράψει 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα.  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται αυτός που 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 

 


