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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 46-48                                                                  Ημερ. : 30/8/2016 
Τ.Κ. : 185 43 Πειραιάς                                                                   Αρ. Π10/2016  

(αριθμ. πρωτ.37441) 
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : A. Πυθαροπούλου  
Τηλέφωνο  213 – 2004 278 
Fax :  213 – 2004 292 
Email : pitharopoulou@2dype.gr 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο Π10/2016  
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) 
3. Τις διατάξεις του Ν.2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3204/03 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» 

5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις». 

6. Το Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α’) ''Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις''. 

7. Το Π.Δ. με αριθμό 60/07  «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

8. Το Ν. 3871/2010 ( ΦΕΚ 141/Α΄/2010) « Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη ». 
9. To N. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  
10. To N. 3867/2010 άρθρο 27, παρ. 11   
11. To N. 3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις». 
12. To N. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές 

Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν 
δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές 
Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των 
Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής 
Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.   

15. Την με αριθμ. πρωτ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/3261/2014) : «Έγκριση 
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και 
Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014 - 2015 με χρηματοδότηση από 
τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 

16. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
17. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34998/8-8-2016 εισήγηση της ΔΟΟΥ  
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18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  35001/8-8-2016 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου 

19. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 21695/13-5-2016 Απόφαση της Διοικήτριας σχετικά  με την 
έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και διενέργειας δημόσιας 
κλήρωσης για ανάδειξη μελών επιτροπών τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και 
ενστάσεων. 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  35001/8-8-2016 απόφαση της Διοικήτριας  σχετικά με την έγκριση 
της παρούσας διακήρυξης. 

21. Την υπ΄ αριθμ. 22714/18-5-2016 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 
6ΑΓΗ469Η2Ξ-058 ). 

22. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

               Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους « ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΣ (αφορά μηχανήματα)»   για την ετήσια κάλυψη των αναγκών των  
Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στα γραφεία της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου , Θηβών 46-
48 Πειραιάς, στις 20/9/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ..  
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο της 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς & 
Αιγαίου, Θηβών 46-48 Πειραιάς, μέχρι την 19/9/2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 
μ.μ..  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το ζητούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής είναι υπεύθυνη δήλωση  στην οποία οι 
προμηθευτές να δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης 
και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, 
εφόσον τους ζητηθεί, με ποινή απόρριψης. 
Επίσης στην οικονομική προσφορά θα πρέπει  να κατατεθεί η αντίστοιχη σελίδα με την τιμή 
των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της 
τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με ποινή απόρριψης. 
2. Αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η προμήθεια του είδους «ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ 
ΡΟΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΣ  (αφορά σε μηχανήματα) για την ετήσια κάλυψη των αναγκών 
των Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
3. Προδιαγραφές, είδη και ποσότητες υλικών επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα 1). 
4. Η τιμή θα περιλαμβάνει την  παράδοση των ειδών στις  ΜΥ – ΚΥ αρμοδιότητας  της 2ης 
Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου, η οποία θα γίνει τμηματικά, σε τρεις (3) δόσεις και μέσα σε μία 
εβδομάδα μετά από την έγγραφη παραγγελία από την κάθε ΜΥ – ΚΥ του συνημμένου 
πίνακα  
5. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. 
Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
Οι προσφορές να ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών και θα 
αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης, με ποινή απόρριψης. 
6. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, με αντίγραφα υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα. 
7. Η σύμβαση  θα ολοκληρωθεί  με την παράδοση  των ειδών  
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9  Προβλεπόμενη πίστωση σαράντα χιλιάδες € ( 40.000,00€ ) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
10. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 
11. Οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά ως εξής : 
 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθεί η το ζητούμενο δικαιολογητικό 
συμμετοχής (Υπεύθυνη δήλωση), με ποινή απόρριψης. 
 Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, θα τοποθετούνται τα 
τεχνικά στοιχεία, με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν, με ποινή απόρριψης. 
 Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,  μέσα στον κυρίως φάκελο, θα τοποθετούνται τα 
οικονομικά στοιχεία με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν με ποινή 
απόρριψης. 
        Στην αποσφράγιση των φακέλων (δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών), που 
θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα, δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες  προμηθευτές 
ή οι εντεταλμένοι εκπρόσωποί τους . 

12. 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 
την προϋπόθεση της προσκόμισης 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. 

Β.- Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: 
i) Υπέρ Ψυχικής Υγείας παρακράτηση ποσοστού 2% επί της αξίας των τιμολογίων των 
συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.  και 
κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του Ν.3580/2007. 
ii) Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,1% ΕΑΑΔΗΣΥ. 
iii) Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94. 
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν  γίνονται 

δεκτές. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της 
προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη 
σύμβαση. 

      
                                             

 
Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΙΔΟΣ - ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ   
ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 58cm X30m 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
NIHON KOHDEN S/N:12027 

80 

 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
50cm X30m 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
SMART ECG MODEL SE1 S/N 
SE12A020856167 

10 

ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
112X25 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ASCARD BSC-A4 BTL 
08 Code 12807  

150 
 

ΚΥ ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΡΤΙ CARDIOFAX ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
63X75X300 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN 20 

 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ  CARDIMAX FX-7102 
6,2mm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUCUDA DENSHI 10 

ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 ΧΙΛ * 70 
ΧΙΛ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 315 ΦΥΛΛΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ  ΕΣΑΟΤΕ Ρ8000/ΑΤ 
101 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ GMDN 15.639 
ΚΑΙ CPV 30197641-1 

200 
 

ΚΥ ΒΑΡΗΣ  ΡΟΛΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
50MMΧ30MT   

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ KENZ ECG 108 300 
 

ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 114mm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
SCILLER CARDIOVIT MS 2007 ΚΑΙ MS 
2010 

200 

 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
12ΚΑΝΑΛΟΥ 11 cm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ASPEL AsCard Grey 40 
 

 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
MONITOR 10,5 cm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Medtronic Lifepak 12 5 

 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
3ΚΑΝΑΛΟΥ 8 cm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ COMEN CM 300 15 
 

 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
12ΚΑΝΑΛΟΥ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Cardio Touch 3000 
Bionet 

10 
 

 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 7,5cm X 
6 cm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 
Fukuda Denshi – Cardimax FX 2201 

20 

 ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 
30m X 50mm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN 
model 6851K  

3 

ΚΥ ΘΗΡΑΣ  ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ BIONET 215MM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BIONET 
CARDIOTOUCH 3000 

20 

ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  TΥΠΟΥ (AR 
2100)THERMOGRAFICA 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕDAN SE-12 150 
 

 XAΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 55mm x 30m 
x 17mm για φορητο ΗΚΓ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CARDIOFAX 30 

ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
210mm x 2m 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CARDIETTE AR 
2100, 

400 

 ΡΟΛΛΟ ΗΚΓ/ΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  80mm x 
30 m 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ HEART SCREEN HS 
80-GL 

40 

 ΡΟΛΛΟ ΗΚΓ/ΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  80 X 20 
mm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CONTEC ECG 300G 100 

 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER 
CARDIOVIT A4-1 

10 

 ΡΟΛΛΟ ΗΚΓ/ΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  80 X 20 
mm 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ CARDIOGIMA 12M 10 

ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ  ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 4,8MM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUKUDA ME 
CARDISUNY 5018III 

120 
 

 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ 4,8MM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SMART ECG 50 

ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ XΑΡΤΊ ΚΑΡΔΙΟΓΡΆΦΟΥ 10Z-FOLD PADS 
360 SHEETS,90MM WIDE 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ GE Medical Systems 
Model Mac 500 

80 
 

ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΧΑΡΤΙΑ FUΚUDA OPKE II - FX 121   
F.to/size : 50*20    

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 
FUΚUDA CARDIOSUNNY 501B-III 

50 
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 ΧΑΡΤΙΑ OPKE II - FX 121   F.to/size : 
50*20 

ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ  PHILIPS HeartStart 
XL 

50 

ΚΥ ΜΗΛΟΥ  ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΙ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ  ΗΚΓ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210ΜΜ*140ΜΜ * (214 
ΦΥΛΛΑ) 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN 
MODEL ECG-2350 

100 

 ΡΟΛΛΟ 58ΜΜ* 25ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ASPEL MODEL 
ASCARD B5  "A" 

50 

 ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΙ ΜΙΛΙΜΕΤΡΕ  ΗΚΓ - 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50ΜΜ*100ΜΜ 
*  (300 ΦΥΛΛΑ) 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN 
MODEL TEC-7631K 

20 

ΚΥ ΠΑΡΟΥ  ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
210Χ30 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUCUDA FX 7402 300 

ΚΥ ΠΥΡΓΙΟΥ  ΠΑΚΕΤΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 112MM X 
90MM 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Suzuken kenz 
Cardico 302 

20 

 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210MM X 30MT ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Fukunda Denshi 
FX7402 Cardimax 

10 

 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 58MM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Bionics BCM-300 10 

 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 63MM X 75MM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Nihon Kohden 
Cardiofax 9620 

10 

ΚΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (Size 
χαρτιού 50 mm) 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Smart ECG  480 

ΚΥ ΤΗΝΟΥ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ  ASPEL B5 MR RED 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  60MMX20M ΡΟΛΛΟ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ INNOMED HEART 
MIRROR 3- IKO 

150 

 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
63MMX30M ΡΟΛΛΟ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΗΚΓ FUCUDA 300 

ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  ΧΑΡΤΙ Η.Κ.Γ SCHILLER AT-4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
90MMX90MMX400                         ΚΩΔ  
30003498    

 
ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER ΑΤ-1 
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 

200 

 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Η.Κ.Γ/ΦΟΥ  ΡΟΛΟ 
50MM ΚΩΔ 30003495 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ DR.LEE  ECG -120B 100 

 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
55MM 

ΓΙΑ MARQUETTE HELLIGE GMBH 50 

ΠΠΙ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

ΡΟΛΌ 6CM ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ cardimax  model fcp-
7101 

10 

ΜΥ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ   ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Nihon Kohden 
cardiofax Model: ECG- 9620M 

470 

 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ   ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Τύπος: BTL- 08 MT 
ECG 

240 

 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ   ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Kenz  Model: ECG 
106 

100 

 ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ    ΓΙΑ  Nihon Kohden cardiolife Model: 
TEC- 7721K 

60 

ΜΥ ΔΡΑ 
ΠΕΤΣΩΝΑΣ  

ΧΑΡΤΊ ΚΑΡΔΙΟΓΡΆΦΟΥ ΠΛΑΚΈ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 63 mm x 100 mm x 300 sh.                  

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FOR FUCUDA 063F30     
CODE 20-063-100-300-01                   

100 

ΜΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΣ 210MM 
X300MM X25SH 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MORTARA ELI 250 1500 

 ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ  ΡΟΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΛΑΤΟΥΣ  112 ΧΙΛΙΣΤ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 25M 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BTL-E.C.G. 100 

ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ/ΦΟΥ   SCHILLER ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
210MM*140MM*250 SH 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER AT 10 
PLUS 

100 

 XAΡTI MAC 5000 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
210MM*280MM*300 SH. 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ MAC 5000 100 

ΜΥ ΙΛΙΟΥ  ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN 
CARDIOLIFE TEC-H21K 

5 

ΜΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ  XAΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SIGMA-MEDICAL-
ASPEL  (112MM) 

200 

ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΛΑΚΕ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER AT-5 100 

ΜΥ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΡΟΛΛΌ ΧΆΡΤΟΥ ΗΚΓ  ΔΙΑΣΣΤΑΣΕΩΝ 
112MMX25M 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ AsCARD MrSilver2 120 
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ΜΥ ΣΥΡΟΥ  ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUKUDA DENSHI-
CARDIMAX-FX 7102 

150 

 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ NONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ SCHILLER 
DEFIGARD 5000 

20 

 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110Χ140Χ144 ΦΥΛΛΑ 
ΚΩΔ.ΝΚ 110140Ρ 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΗΟΝ KOHDEN( 20 

 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
50MMX25M 

 
ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EDAN SE 100 

20 

 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BTL-08 Mtecg 50 

 XARTI ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ FUKUDA DENSHI-
FX2201 

100 

 ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ FU110140Z 
110MMX142SH 

 
ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EDAN SE 601 

50 

ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ KENZ ECG-106 150 

 ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ECG-120B Dr Lee 150 

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ NIHON KOHDEN 
CARDIOFAX S 

30 

ΜΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ  ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BTL - 08  MT 360 

ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΟΛΛΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ    ASPEL 
112MM(25-112-025-055-01-02)    

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ BTL-
08MT ecg. 

150 

ΜΥ ΡΟΔΟΥ  ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ 9*11ΕΚΑΤ. 
(ART.NO.2.157035) 

ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ SCHILLER 
CARDIOVIT MS-2010 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΘΗΒΩΝ 46-48 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

  
   

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 2ΗΣ Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ …………………….. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΣ (ΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΥ – Κ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ………….€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ  5 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 
Στον Πειραιά σήμερα την ……../……….του έτους ……………οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
 
Αφενός 
Η 2Η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεύει στον Πειραιά 18543, Θηβών 46 – 48 και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από  ………………………………………… και η οποία 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 
 
Και αφετέρου 
Η εταιρεία με την επωνυμία  ……………….. που εδρεύει στην οδό……., Τ.Κ. ………….  έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου …………….., υπάγεται στη ΔΟΥ ……………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
κ………………………………………………………………………….της εταιρείας, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ …………………………………….διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο «Προμήθεια 
γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των ΜΥ – ΚΥ αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου.  
2. Την με αρ. πρωτ. …………….. προσφορά του αναδόχου όπως υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 
3. Την υπ’ αριθμ ………….. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον ανάδοχο. 
 
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) 
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Νοσοκομείου με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 
 
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 
Έργου. 
 
Έγγραφο:  κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 
τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
 
Προμήθεια: Προμήθεια είδους «ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΣ» (αφορά σε μηχανήματα), όπως 
εξειδικεύεται στη σύμβαση. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
 
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική). 
 
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει  στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη σύμβαση. 
 
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμες ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 
 
Προσφορά: Η με αρ. πρωτ. ………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
 
Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου. 
 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας του είδους «ΧΑΡΤΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ (ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)» για  την ετήσια κάλυψη των αναγκών των Μ.Υ.- Κ.Υ. της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου.» 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους 
όρους της με αριθμ. πρωτ.  ……………………………..διακήρυξης με Νο Π………………. και την υπ’ αριθμ 
…………….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 
Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
Τα παραπάνω είδη φέρουν όλες τις ιδιότητες που περιγράφονται στην τεχνική και οικονομική προσφορά 
του αναδόχου καθώς επίσης και στις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης (Π…………) και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής. 
Η συνολική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ………….μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   ( 
……………………συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
Οι παραπάνω τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αυξητική αναπροσαρμογή λόγω ανατίμησης στην αγορά ή 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα χρόνο από την ημέρα υπογραφής της. Μέσα στο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε τρεις (3) δόσεις θα πρέπει να παραληφθούν οι ποσότητες της 
σύμβασης εφόσον ζητηθούν από τις ΜΥ – ΚΥ μετά από έγγραφη παραγγελία τους.  
 
Η παράδοση των ειδών θα εκτελείται – κατόπιν έγγραφης παραγγελίας -  σε μία (1) εβδομάδα σε κάθε 
ΜΥ – ΚΥ αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ σύμφωνα με τον πίνακα με μέριμνα ευθύνη και δαπάνες του 
προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (έως 13:00)  
 
 
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής σε κάθε Μ.Υ. Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. 
 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει 
ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις 
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 
κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 και με τα παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συνολικού τιμήματος ή των 
υπηρεσιών που καθυστερούν.  

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του 
προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 
(με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την 
επομένη πληρωμή του  Αναδόχου. 

 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν 
βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 
επιβληθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 
όπως αυτό καταγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 
πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι 
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, 
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του κάθε Νοσοκομείου. 
 
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 
Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση. 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν 
σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της προμήθειας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις: 

α) 2‰ (Ν.3580/07 υπέρ Ψυχικής Υγείας) 
β) 0,10% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και 
γ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα  με το εδαφ.στ παρ. 1 άρθρου 55 
του Ν. 2238/94 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με 
αριθμό…………………………………εγγυητική επιστολή της………………………………………………………Τράπεζας, 
ποσού………………………………………..ευρώ (………………………….€) (5% της συμφωνούμενης με την 
παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας).  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την πάροδο δύο 
ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και το πέρας της διάρκειας της 
εγγύησης.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης 
κάποιου όρου της παρούσας ή / και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση 
αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την προμήθεια. 
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής 
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
 
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρωση τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 
επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 
 
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν 
από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
7. O Aνάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, 
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση 
άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 
την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία 
έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση 
των οποίων έχει ανασταλεί. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει /λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια που έχει εκτελέσει μέχρι του 
χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των 
παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς 
παραληφθούν. 
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  
Τροποποίηση των όρων της παρούσα σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 
του ΠΔ 118/07. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές  υποχρεώσεις από 
τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η με αρ. πρωτ. ……………………………………………διακήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού, η με αρ. πρωτ……….  κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 
Α) Η παρούσα σύμβαση 
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Β) Ο κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
Γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
Δ) Η προσφορά του αναδόχου 
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 
 
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα 
Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ…………………………………τ.Κ. 
…………………………τηλ:………………………………..fax …………………………………….. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 
 
Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Πειραιά  εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 
 
Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με 
την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο έλαβε η 
Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.  
 
 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ             ΓΙΑ ΤΗ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: 
Κατάστημα: 
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. – fax) 
Ημερομηνία Έκδοσης 
 
Προς  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ…………………………… 
ΓΙΑ ……………………………………ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της 

Εταιρίας…………………Οδός …………………Αριθμός …………….Τ.Κ………..] ή   
[ Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
 
α)……………………………οδός………………………….αριθμός………………………Τ.Κ. 
β)……………………..οδός…………………………………αριθμός……………………  Τ.Κ. 
γ)………………………οδός ………………………………..αριθμός…………………… Τ.Κ. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας] 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό……………. που αφορά στο διαγωνισμό της…………..με αντικείμενο «………………….» συνολικής 
αξίας…………………., σύμφωνα με τη με αριθμό…………………………διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
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