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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
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Τ.Κ. : 182 33 Πειραιάς                                                          Ημερ. : 6-12-2018 

Κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος                                                    Αριθμός: A242  

Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     (Αρ. Πρωτ.:  61405/6-12-2018)                                          

Πληροφορίες : Κ. Πελεκάνου 

Τηλέφωνο  213 2004 283 

Fax :  213 2004 292 

Ε-mail: pelekanou@2dype.gr 

 

 

 

Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών,  για 

την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση  ¨Εργασιών Αναδιαρρύθμισης – 

Βελτίωσης Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Κέντρου Υγείας 

Άνδρου¨, (CPV 50700000-2) με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
 

Η με αριθμ. Πρωτ. 61318/6-12-2018 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς 

και Αιγαίου 

 

Ημερομηνία Λήξης: 17/12//2018 

 

        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 12.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας 

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Κέντρου Υγείας Άνδρου είναι αναγκαία η 
αναδιαρρύθμιση των χώρων, με σκοπό την αύξηση του αριθμού των εξεταστικών κλινών και 
γενικά τη  λειτουργική βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, προκειμένου να καλύπτονται 
οι αυξημένες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ανάγκες εξυπηρέτησης των ασθενών.   
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Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αναδιαρρυθμίσεων, ανακαινίσεων και βελτιώσεων στους 
χώρους του Τ.Ε.Π. του Κ.Υ. Άνδρου και συγκεκριμένα : 

1) Καθαίρεση των υπαρχόντων διαχωριστικών τοίχων (πλινθοδομών) μεταξύ των χώρων 
μικροεπεμβάσεων – εξεταστηρίου επειγόντων – αποστείρωσης, προκειμένου οι χώροι αυτοί 
να ενοποιηθούν. Των καθαιρέσεων θα προηγηθεί η απομόνωση, αποξήλωση και 
διευθέτηση των Η/Μ δικτύων που διέρχονται από τους τοίχους που καθαιρούνται. Οι 
καθαιρέσεις των πλινθοδομών θα γίνουν με πλήρη επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν 
περαιτέρω ζημιές στις εγκαταστάσεις. 

2) Αποξήλωση όλων των υπαρχόντων παλιών πλακιδίων τοίχων και δαπέδου στο υπάρχον 
λουτρό ασθενών και προεργασία προκειμένου να επενδυθούν τα δάπεδα και οι τοίχοι με 
νέα κεραμικά πλακίδια και αποξήλωση όλων των υπαρχόντων παλιών πλακιδίων τοίχων 
στους χώρους των μικροεπεμβάσεων και της αποστείρωσης και στη συνέχεια επισκευή των 
τοίχων αυτών ώστε να καταστούν κατάλληλοι για χρωματισμό. 

3) Αποξήλωση όλων των παλιών υδραυλικών υποδοχέων (ειδών υγιεινής) από το υπάρχον 
λουτρό ασθενών και διευθέτηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης , αποξήλωση του 
υπάρχοντα νιπτήρα και του κλιβάνου και όλων των παλιών υδραυλικών – αποχετευτικών 
εγκαταστάσεων από το χώρο αποστείρωσης και αποξήλωση του υπάρχοντα πάγκου - 
ερμαρίου με νεροχύτη από το χώρο μικροεπεμβάσεων. Προβλέπεται η μεταφορά και 
σύνδεση του κλιβάνου αποστείρωσης σε γειτονικό χώρο εκτός Τ.Ε.Π.. 

4) Αποξήλωση τριών εσωτερικών θυρόφυλλων και δύο κασών. 

5) Τα προϊόντα των καθαιρέσεων πλινθοδομών και των αποξηλώσεων πλακιδίων τοίχων – 
δαπέδων, κουφωμάτων, ερμαρίων, εγκαταστάσεων κλπ, θα απομακρυνθούν από το χώρο 
του Κ.Υ. μέσα σε κατάλληλες σακούλες και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα επιτρέπεται 
από τις αρχές.  Όλες οι αναγκαίες αποξηλώσεις και καθαιρέσεις θα γίνουν με τρόπο που να 
μην διαταράσσεται η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του Κ.Υ.. Θα γίνουν όλα τα 
αναγκαία μερεμέτια, επισκευές και αποκαταστάσεις, ώστε οι χώροι να παραδοθούν χωρίς 
ελαττώματα και κακοτεχνίες, καθαροί, έτοιμοι για χρήση. 

6) Ανακατασκευή του λουτρού ασθενών ώστε αυτό να γίνει κατάλληλο για χρήση από άτομα 
με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ – ΑΜΚ) ή εμποδιζόμενα άτομα και να πληροί τις σχετικές 
προδιαγραφές.  

Το δάπεδο στο λουτρό, μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων πλακιδίων, θα επιστρωθεί 
με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια, μονόχρωμα 1ης ποιότητας, διαστ. 30Χ30 cm, πάχους 
≥ 6 mm  κατηγορίας «GROUP 4», με αρμούς πλάτους 2 mm. Οι τοίχοι του λουτρού μετά 
την αποξήλωση των υπαρχόντων πλακιδίων, θα επενδυθούν (μέχρι ύψος 2.40 m) με 
κεραμικά πλακίδια πορσελάνης ,διαστ. 20Χ20 cm, πάχους ≥ 4 mm, λευκού χρώματος ,με 
αρμούς πλάτους 2 mm. Τα πλακίδια θα επικολληθούν με ειδική ισχυρή κόλλα στην 
υπάρχουσα τσιμεντοκονία, που θα επισκευαστεί και θα εξομαλυνθεί, μετά την αποξήλωση 
των υπαρχόντων πλακιδίων. Οι αρμοί αφού καθαριστούν καλά , θα γεμίσουν με 
χρωματιστό αρμόστοκο και στη συνέχεια θα αδιαβροχοποιηθούν με ειδικό υλικό. 

Στο λουτρό θα τοποθετηθούν και θα συνδεθούν με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης τα 
είδη υγιεινής (λεκάνη – καζανάκι, ντουσιέρα, νιπτήρας, θερμομικτικές μπαταρίες) 
κατάλληλα για ΑΜΕΑ, και όλα τα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο 
σιφώνι δαπέδου θα τοποθετηθεί επισκέψιμος αμμοσυλλέκτης.  

7) Τα δάπεδα των ενοποιημένων χώρων του Τ.Ε.Π.(44 μ2 περίπου), θα επιστρωθούν με 
μονοκόμματο ελαστικό τάπητα  χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC), πάχους 2.0 mm, πλάτους 
2 m, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. 

    Ο τάπητας θα είναι από ομοιογενές PVC τύπου MYSTIQUE PUR, κατηγορίας P,  της 

κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR, ή άλλου ισοδύναμου τύπου, θα έχει διασφάλιση 

ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001, θα είναι εργοστασιακά 

εμποτισμένος με επένδυση πολυουρεθάνης, δύσφλεκτος (σύμφωνα με DIN 4102-1 τάξη 

Β1 & Β2), σημάδια από σβησμένα τσιγάρα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα, θα είναι 

ανθεκτικός στις χαράξεις (σύμφωνα με ΕΝ 425), θα έχει αντοχή στα χημικά (σύμφωνα με 

ΕΝ 423), θα προσφέρει ηχομόνωση (max 6 db), θα είναι αντιστατικός, υποαλλεργικός και 
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βακτηριοστατικός. 

     Ο τάπητας επικολλάται στο υπάρχον δάπεδο, μετά την αποξήλωση των υπαρχόντων 

παλαιών πλαστικών πλακιδίων, με ειδική κόλλα με βάση τις συνθετικές ρητίνες τύπου F-

BALL F-44, σε αναλογία 350 γρ ανά Μ2, με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο 

κατασκευαστής. Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 80 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια. 

     Πριν την επικόλληση του τάπητα θα γίνει επισκευή του υπάρχοντος δαπέδου όπου 

απαιτείται και διάστρωση με αυτοεπιπεδούμενο εξισωτικό υλικό, για την απόλυτα ομαλή 

και έντεχνη εφαρμογή του πλαστικού τάπητα. Τα σαθρά τεμάχια του υποστρώματος θα 

πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με επισκευαστικό υλικό τύπου F-BALL STOP 

GAP ή άλλου ισοδύναμου. Όπου απαιτείται το υπόστρωμα θα πρέπει να εμποτιστεί με 

ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου PRIMER P-131 της F-BALL και στη συνέχεια να 

ομαλοποιηθεί με αυτοεπιπεδούμενο και ταχείας πήξεως υλικό F-BALL ποιότητας STOPGAP 

300. Το αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα πρέπει  να στεγνώσει σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή.  

     Οι αρμοί θα κοπούν κωνικά με ειδικό εργαλείο, ώστε το πλάτος του αρμού να μην 

υπερβαίνει τα 3.5 mm, το δε βάθος να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του τάπητα. Στη 

συνέχεια οι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά 

εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι για τάπητα  PVC, τύπου POLYFLOR WELD. 

Μετά την ολοκλήρωση της αρμοκόλλησης, αφαιρείται η περίσσεια του υλικού του αρμού 

σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα 

των αρμών και η απόλυτη επιπεδότητα φύλλων και αρμών.  

     Σε όλους τους χώρους που θα επιστρωθούν με πλαστικό τάπητα PVC, θα κατασκευασθεί 

κοίλο περιθώριο (σοβατεπί) από το υλικό του τάπητα, με ελαφρά καμπυλωμένη γωνία 

δαπέδου και τοίχου, με χρησιμοποίηση έτοιμου διαμορφωτικού προφίλ, έτσι ώστε να 

αποφευχθεί τυχόν ρηγμάτωση του υλικού τόσο κατά την τοποθέτηση όσο και κατά τη 

χρήση των χώρων. Για την ικανοποιητική διασφάλιση της αναδίπλωσης του περιθωρίου, το 

πλάτος δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 10 cm, τόσο στο δάπεδο όσο και στον τοίχο. Ο 

αρμός του περιθωρίου με το δάπεδο συγκολλάται με την προαναφερόμενη μέθοδο 

θερμικής συγκόλλησης και για την προστασία της ακμής του περιθωρίου θα τοποθετηθεί 

με νεοπρενική κόλλα ειδικό προφίλ (καπάκι) από PVC.  

     Μεγάλη προσοχή και επιμέλεια θα δοθεί στη συναρμογή των εσωτερικών και εξωτερικών 

γωνιών των περιθωρίων ώστε να μην υπάρχουν κενά. Μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών διάστρωσης του τάπητα και των αρμοκολλήσεων, το δάπεδο αφού καθαριστεί θα 

στιλβωθεί με προστατευτικό γαλάκτωμα. 

8) Κατασκευή μιας (1) νέας θύρας (κάσα – θυρόφυλλο) στο λουτρό για άτομα με κινητικά 
προβλήματα (ΑΜΚ) ή εμποδιζόμενα άτομα, διαστάσεων 0.90 Χ 2.20 m, από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας με φύλλα πρεσσαριστά κόντρα – πλακέ πάχους 5mm, με αμφίπλευρη επένδυση 
φορμάικας άριστης ποιότητας, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4X5 cm ανά 
15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές», καθαρής διατομής τουλάχιστον 
36Χ8 mm με κενό 50X50 mm και περιθώρια 5Χ2.5 cm σε κάθε πλευρά, με ενίσχυση στο 
ύψος της κλειδαριάς,  όμοιες με τις υπάρχουσες στο Κ.Υ., ως προς τα πλαίσια, σόκορα, 
χρώμα, πόμολα, κλειδαριές κλπ. Θα αναρτηθούν από τρείς γαλλικούς μεντεσέδες. 
Περιλαμβάνονται όλα τα σιδηρικά (είδη κιγκαλερίας) ανάρτησης, στερέωσης, λειτουργίας 
και ασφάλισης.  

9) Επισκευή και ανακαίνιση των εσωτερικών χρωματισμών όλων των τοίχων και οροφών 
του Τ.Ε.Π.. Θα γίνει επισκευή των παλιών χρωματισμών και επιχρισμάτων όπου 
απαιτείται και στεγάνωση όλων των σημείων που υπάρχει υγρασία. Στη συνέχεια θα γίνει 
ανακαίνιση όλων των παλιών χρωματισμών και χρωματισμός των επιφανειών που 
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προέκυψαν από τις αποξηλώσεις πλακιδίων τοίχων.  Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς οικολογικά χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία της επιφανείας, τρίψιμο, 
ψιλοστοκαρίσματα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο τουλάχιστο στρώσεις, μέχρι επίτευξης 
ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

10) Τοποθέτηση και σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ενός νιπτήρα με 
θερμομικτική μπαταρία στο χώρο των μικροεπεμβάσεων, στη θέση του νεροχύτη που θα 
αποξηλωθεί. 

11) Κατασκευή σε κατάλληλη θέση (εκατέρωθεν του κεντρικού υποστυλώματος) νέας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης με τέσσερεις(4)  ρευματοδότες και νέου δικτύου ιατρικών 
αερίων (οξυγόνου) με τέσσερεις (4) λήψεις, για την εξυπηρέτηση τεσσάρων (4) 
εξεταστικών κλινών.  

12) Κατασκευή κατάλληλων διαχωριστικών τύπου κουρτίνας μεταξύ των τεσσάρων (4) 
εξεταστικών κλινών. 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου – προμηθευτή : 

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, 
ελληνικής ή ευρωπαϊκής (Ε.Ε.) προέλευσης.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι την αποπεράτωσή τους, ο 
ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ανθρώπων και 
εγκαταστάσεων και να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής 
λειτουργίας της Υπηρεσίας. Εάν, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
προστασίας, προκληθούν τυχόν φθορές ή ζημιές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, στα 
κτίρια, ή στον περιβάλλοντα χώρο οφειλόμενες στις εκτελούμενες εργασίες, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση και πλήρη αποκατάστασή τους, με δικές του αποκλειστικά 
δαπάνες.  

 Όλα τα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο εκτός του κτιρίου. 

 Όλοι οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι για χρήση.  

 Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι – προμηθευτές οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, να 
ελέγξουν την υπάρχουσα κατάσταση και να λάβουν γνώση των ειδικών και γενικών 
τοπικών συνθηκών, ώστε να διαμορφώσουν με ασφάλεια την προσφορά τους.  

 Οι οικονομικές προσφορές θα δοθούν με κατ’ αποκοπή τίμημα (συνολική τιμή), θα 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά επιτόπου όλων των 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, την εκτέλεση όλων των προαναφερόμενων 
εργασιών, και όποιων άλλων απαιτείται για την έντεχνη ολοκλήρωση του προς ανάθεση 
φυσικού αντικειμένου, τη προσκόμιση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και 
μηχανημάτων και θα περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες φορολογικές και 
ασφαλιστικές εισφορές και επιβαρύνσεις.  

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες και ξεκινάει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 17η/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 και θα 
απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό 
Θηβών 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος). Θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
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τον τίτλο του διαγωνισμού, υπόψη του κου Τσαντή Σταύρου, Προέδρου της επιτροπής που 
ορίστηκε με την αριθμ. 61318/6-12-2018 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ.  
Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών 
και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών. 
Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.   
Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: α)  Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν 
κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, με ποινή απόρριψης.   
Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα. 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016).   

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 

 

Α.1) Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με 
προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν 
όποιου άλλου εγγράφου  ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. 

2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των εργασιών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 
περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016) 

Ειδικότερα: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 
σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
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Σελίδα 6 από 6 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη 2ης 
Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.  
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται    
δεκτές. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των εργασιών, από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
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