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   ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  

Θ 2θ Υ.ΡΕ.  Ρειραιϊσ και Αιγαίου ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. Σο Ν.2362/95  «περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 
διατάξεισ»  

2. Σο Ν. 3527/2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ Ν.Π. εποπτευομζνων από το ΤΤ& ΚΑ και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

3. Σισ διατάξεισ του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. 

4. Σισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1,   

5. Σισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

6. Σισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

7. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

8. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

9. Σου Ν.2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 4238/2014 με τισ οποίεσ τα Κζντρα Τγείασ και οι λοιπζσ 
Μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ των Δ.Τ.Πε. αποτελοφν 
δθμόςιεσ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ του Π.Ε.Δ.Τ. 
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11. Σισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 4238/2014 με τισ οποίεσ οι οικείεσ Τγειονομικζσ 
Περιφζρειεσ αναλαμβάνουν από 1-1-2015 τθσ πάςθσ φφςεωσ λειτουργικζσ δαπάνεσ των 
Κζντρων Τγείασ και Περιφερειακϊν ιατρείων αυτϊν, κακϊσ και των Μονάδων Παροχισ 
Τπθρεςιϊν τθσ Π.Φ.Τ.  

12. Σισ διατάξεισ του Ν.4486/2017 (115/Α'/7-8-2017) “Μεταρρφκμιςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Τγείασ, επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτα Τπουργείου Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ” 

13. Σο με αρικμ. Π.Δ. 80/2016 άρκρο 9 παρ.4. 
14. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2Γ του άρκρου 32 του ν.4412/2016 
15. Tισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ42/25-02-2020 
16. Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ55/11-03-2020 
17. Σο άρκρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020) 
18. Σο με αρικ. Πρωτ. Οικ.17794/13-03-2020 ζγγραφο Γενικοφ Γραμματζα Τπθρεςιϊν Τγείασ του 

Τπουργείου Τγείασ 
19. Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ64/14-03-20 
20. Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ68/20-03-20 
21. Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ75/30-03-20 
22. Η Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2020/C108 I/01 01-04-20 
23. Σισ διατάξεισ του Ν.4682/20 (Αϋ76/03-04-20) 
24. Σισ διατάξεισ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου Αϋ84/13-04-20 
25. Σον πικανό κίνδυνο εξάπλωςθσ του ιοφ με δεδομζνθ τθν άφιξθ πλθκυςμοφ από το εξωτερικό 

λόγω τθσ  τουριςτικισ περιόδου. 
26. Σο από 24.4.2020 Πρακτικό τθσ 112θσ  υνεδρίαςθσ του ΚΕ..Τ.ΠΕ Θζμα 2ο  
27. Σο από 12.05.2020 πρακτικό τθσ 113θσ υνεδρίαςθσ του ΚΕ..Τ.ΠΕ Θζμα 1ο  
28.  Τθν με αρικμ. Γ2γ/32602 Τ.Α.  Β’2199/6-6-20 με κζμα «Οριςμόσ των Τγειονομικϊν 

Περιφερειϊν (Τ.ΠΕ.),ωσ Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν (Κ.Α.Α.), βάςει τθσ παρ. 2 του άρκρου 41 του 
ν. 4412/2016, για τθν παροχι κεντρικϊν δραςτθριοτιτων αγορϊν και ειδικότερα για τθν 
προμικεια Ιατροτεχνολογικϊν Προϊόντων (Μζτρων Ατομικισ Προςταςίασ), για τθν κάλυψθ 
αναγκϊν των φορζων αρμοδιότθτάσ τουσ» 

29. Σο από 1-7-20 Πρακτικό τθσ 118θσ υνεδρίαςθσ του ΚΕ..Τ.ΠΕ Θζμα 1ο 
30. Σο από 1-7-20 Πρακτικό τθσ 118θσ υνεδρίαςθσ του ΚΕ..Τ.ΠΕ Θζμα 4ο 
31. Σθν με αρ. 38746/16-7-20  Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 2θσ Τ.ΠΕ. Πειραιϊσ & Αιγαίου.   

 

ΕΡΑΝΑΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

 
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ με 
ζρευνα αγοράσ και ςυλλογι γραπτϊν  ςφραγιςμζνων  προςφορϊν για τθν επείγουςα 
προμικεια «Εξοπλιςμοφ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ» για τθν προςταςία του 
προςωπικοφ των Δθμόςιων Δομϊν τθσ 2θσ Υ.Ρε. Ρειραιϊσ και Αιγαίου από τον 
κορωνοϊό, SARS-CoV-2,  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ςε βάροσ των οικείων ΚΑΕ  του 
προχπολογιςμοφ τθσ 2θσ ΥΡΕ Ρειραιϊσ και Αιγαίου. 
 

CPV Είδθ  

33141420-0 
Χειρουργικά γάντια 

Γάντια 

33140000-3  
Ιατρικά Αναλϊςιμα 
εκτόσ από 
χειρουργικά γάντια 

Μάςκεσ τφπου FFP2, Ροδονάρια μακριά (μπότεσ), 
Ρροςτατευτικά Ματιϊν (γυαλιά), Μπλοφηεσ μίασ χριςθσ 
εξεταςτικζσ αδιάβροχεσ, Μπλοφηεσ χειρουργείου 
αποςτειρωμζνεσ 
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 Θ με αρικμ. Ρρωτ.  38746/16-7-20 Απόφαςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 2θσ Υ.Ρε. Ρειραιϊσ και 
Αιγαίου 

 
Θμερομθνία Λιξθσ:    23/07/2020 και ϊρα 10:00π.μ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

             ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟΡΟΣ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 

Ρρωτοκόλλου τθσ 

2θσ ΥΡΕ Ρειραιϊσ 

& Αιγαίου 

23/07/2020 

θμζρα Ρζμπτθ και  

ϊρα ζωσ 10:00 π.μ. 

Κεντρικι 

Υπθρεςία 2ΘΣ 

ΥΡΕ Ρειραιϊσ 

και Αιγαίου 

Θθβϊν 196-198 

Αγ. Ι. ζντθσ 

23/07/2020 

θμζρα Ρζμπτθ  και  

ϊρα  10:15 π.μ. 

 

Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν ζωσ τισ 23/07/2020 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00π.μ. και 
κα απευκφνονται ςτθ Διοίκθςθ 2θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Ρειραιϊσ και Αιγαίου, ςτθν 
οδό Θθβϊν 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνθ, 1οσ όροφοσ).  
Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται εγγράφωσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 
Θα κατατεκοφν ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ (1οσ όροφοσ) αναγράφοντασ ςτον τίτλο τθ 
λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» και τον τίτλο του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, κα κεωροφνται 

εκπρόκεςμεσ. 

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ ζχει οριςτεί θ   23/07/2020 θμζρα Ρζμπτθ και 

ϊρα 10.15 π.μ.  

Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ) από επταμελι  επιτροπι, θ οποία ζχει οριςτεί για το ςκοπό αυτό.  

Οι οικονομικοί φορείσ μζςα ςτο φάκελο  τθσ προςφοράσ τουσ κα τοποκετιςουν Υπεφκυνθ 
Διλωςθ (που εκάςτοτε ιςχφει ςε εφαρμογι και των άρκρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03- 
2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να 
αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, 
ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ, και ςτθν οποία κα πρζπει να δθλϊνεται ότι : 

• Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν ςυντρζχει για τουσ 
προςφζροντεσ λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτα άρκρα 73 (ειδικά παρ. 1, 
2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τουσ οποίουσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από 
τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 

• Τθροφν όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ, τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (Εργατικι – 
Αςφαλιςτικι Νομοκεςία).     

• Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα. 
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• Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ των 
οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

• Δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι 
βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, και ότι δεν ζχουν διαπράξει βαρφ 
επαγγελματικό παράπτωμα.  

• Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ εφόςον ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ ι κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ , τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, και τθσ 
δόλιασ χρεοκοπίασ.   

• Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο. 

• Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

• Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ ςχετικά με οποιαδιποτε 
απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ. 

• Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον 
επιλεγοφν.  

• Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ.  

• Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφονται για τθν απαρζγκλιτθ 
τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

• Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν κάκε ςχετικό δικαιολογθτικό, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί. 

• Θ παράδοςθ των ειδϊν εκτόσ από τα γάντια, κα πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: 30% 
τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ ποςότθτασ κα παραδοκεί το αργότερο εντόσ 10 θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  και του ςυνόλου τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ το 
αργότερο εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με ποινι απόρριψθσ. 

(Αν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προςφζρει γάντια κα γράψει και το ακόλουκο) 

Θ παράδοςθ των γαντιϊν, κα πραγματοποιθκεί εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με ποινι απόρριψθσ.   

 

Τα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ  δφναται να ηθτθκοφν 
από τον μειοδότθ, από τθν Διοίκθςθ τθσ 2θσ Υ.ΡΕ Ρειραιϊσ και Αιγαίου ςφμφωνα με τθν 
περί προμθκειϊν νομοκεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 Θ προςφορά κα είναι κακαρογραμμζνθ, χωρίσ διορκϊςεισ, κα φζρει ςφραγίδα τθσ 
επιχείρθςθσ και υπογραφι του προςφζροντα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 . 

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ παρζχονται από τθν 
Υπθρεςία. 

Θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ μπορεί να παραλθφκεί από το Τμιμα Ρρομθκειϊν ι από τθν 
ιςτοςελίδα τθσ 2θσ Υ.ΡΕ. Ρειραιϊσ & Αιγαίου (www.2dype.gr) ι από τθν Ιςτοςελίδα του 
Υπουργείου Υγείασ (www.moh.gov.gr ). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 
Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ επείγουςα προμικεια «Εξοπλιςμοφ Μζςων Ατομικισ 

Ρροςταςίασ » προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ του προςωπικοφ των Δθμόςιων 

Δομϊν τθσ 2θσ  Υ.Ρε Ρειραιϊσ και Αιγαίου, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ςε βάροσ των οικείων ΚΑΕ του 

προχπολογιςμοφ τθσ 2θσ Υ.Ρε. Ρειραιϊσ και Αιγαίου, ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΡ) ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

1 Μάςκα Αναπνευςτικισ Ρροςταςίασ τφπου FFP2 28.000 

2 

Γάντια εξεταςτικά νιτριλιου χωρίσ ποφδρα (Latex Free) 
SMALL (ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ,  ςυμπλιρωςθ των 
ελλειπουςϊν ποςοτιτων με γάντια λάτεξ) 735.000 

3 

Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου χωρίσ ποφδρα (Latex Free) 
MEDIUM (ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ,  ςυμπλιρωςθ των 
ελλειπουςϊν ποςοτιτων με γάντια λάτεξ) 1.960.000 

4 

Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου χωρίσ ποφδρα (Latex Free) 
LARGE (ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ,  ςυμπλιρωςθ των 
ελλειπουςϊν ποςοτιτων με γάντια λάτεξ) 1.960.000 

5 

Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου χωρίσ ποφδρα (Latex Free) 
EXTRA LARGE (ςε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ,  ςυμπλιρωςθ 
των ελλειπουςϊν ποςοτιτων με γάντια λάτεξ) 245.000 

6 Ροδονάρια τφπου μπότασ 280.000 

7 Ρροςτατευτικά Ματιϊν (Γυαλιά Ρροςταςίασ)  2.800 

8 Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ 105.000 

9 
Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ 
EXTRA LARGE ι ONE SIZE 

28.000 

       

Σασ γνωρίηουμε  ότι : 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ανά είδοσ τόςο ςτθν τεχνικι προςφορά ςτθν οποία κα αναλφεται 

ξεχωριςτά θ τεχνικι περιγραφι για το κάκε είδοσ όςο και ςτθν οικονομικι  προςφορά ςτθν οποία 

κα αναλφεται ξεχωριςτά θ τιμι για το κάκε είδοσ. 

 Στουσ οικονομικοφσ φορείσ δίνεται θ δυνατότθτα να κατακζςουν προςφορά για μζροσ τθσ 

ηθτοφμενθσ ποςότθτασ. 

 Σε περίπτωςθ όπου προςφζρονται ποςότθτεσ μικρότερεσ τθσ ςυνολικισ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ 

κάκε είδουσ, τότε κα υπάρξουν τόςοι μειοδότεσ όςοι απαιτοφνται για να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι 

ηθτοφμενθ ποςότθτα κάκε είδουσ. 

http://www.2dype.gr/
http://www.moh.gov.gr/
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 Εναλλακτικι προςφορά επιτρζπεται μόνο για τα γάντια  είδθ 4,  5, 6 και 7. Σε περίπτωςθ που δοκεί 

εναλλακτικι προςφορά για άλλο είδοσ εκτόσ των γαντιϊν αυτι κα απορρίπτεται για το 

ςυγκεκριμζνο είδοσ ωσ απαράδεκτθ. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 Θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει, ανά είδοσ, και ςε όςουσ μειοδότεσ απαιτθκεί προκειμζνου 

να ςυμπλθρωκεί θ ςυνολικι ηθτοφμενθ ποςότθτα.  

Πςον αφορά ςτα γάντια κα κατακφρωκοφν πρϊτα οι ποςότθτεσ ςε γάντια νιτριλίου. Σε περίπτωςθ 

που δεν καλυφκεί θ ηθτοφμενθ ποςότθτα από γάντια νιτριλίου κα κατακυρωκεί θ ελλειποφςα 

ποςότθτα με γάντια από φυςικό λάτεξ χωρίσ ποφδρα. Τζλοσ ςε περίπτωςθ που δεν καλυφκεί θ 

ηθτοφμενθ ποςότθτα γαντιϊν από γάντια νιτριλίου και γάντια λάτεξ χωρίσ ποφδρα τότε κα 

κατακυρωκεί θ ελλειποφςα ποςότθτα με γάντια από φυςικό λάτεξ με ποφδρα. 

 Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ανά είδοσ.   

 Θ 2Θ ΥΡΕ διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθ  διαπραγμάτευςθ  τθσ προςφερόμενθσ τιμισ  με τθ 

μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, τελικόσ 

μειοδότθσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που προκφπτει κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι 

οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ.  

  Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα πραγματοποιείται εντόσ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν από τθ 

λιψθ του τιμολογίου, τθν ζκδοςθ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ πρακτικοφ παραλαβισ 

και καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με προχπόκεςθ τθν προςκόμιςθ 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κακϊσ και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου  ηθτθκεί 

από τθν Οικονομικι Υπθρεςία. 

 Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται μετά από τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από 

τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 2θσ ΥΡΕ. 

 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

  Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παραλαβι των ειδϊν ςτον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του 

ν. 4412/2016) 

 Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

 Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθ 2θ Υγειονομικι 

Ρεριφζρεια Ρειραιϊσ και Αιγαίου. 

 Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιοφμενοσ ιςχφει.  Ρροςφορζσ 

που ηθτοφν απαλλαγι τουσ από τισ παραπάνω επιβαρφνςεισ, δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τριάντα  (30) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ. 
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 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν ολοκλθρωκεί θ παράδοςθ των ειδϊν, γίνει θ 

αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ ςτα πλαίςια καλισ λειτουργίασ των ειδϊν, από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ που κα αντιςτοιχεί ςτο 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ  κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα – το 30% τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ το αργότερο 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του 

υπολοίπου τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν - από τθν υπογραφι 

τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι μόνο για 

λόγουσ ανωτζρασ βίασ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει ςτο κτίριο που ςτεγάηεται θ 2θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Ρειραιϊσ 

και Αιγαίου, ςτθν οδό Θθβϊν 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνθ, 1οσ όροφοσ μζςα ςτθν αποκικθ) ι ςε 

αποκικθ που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι εντόσ Αττικισ.  

 Θ 2θ  Υ.Ρε. διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ επαφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ, το ανϊτατο 

μζχρι ποςοςτοφ 30%, ι μείωςθ αυτισ μζχρι ποςοςτοφ 50%. Επαφξθςθ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 

πζρα του 30% ι μείωςθ αυτισ μζχρι ποςοςτοφ κάτω του 50% επιτρζπεται μόνο φςτερα από 

ςυμφωνία τθσ 2θσ ΥΡΕ και του προμθκευτι. 

 Θ Υπθρεςία, διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ κατακφρωςθσ - ςυμβαςιοποίθςθσ και απορρόφθςθσ 

μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ ηθτοφμενθσ από τθν πρόςκλθςθ ποςότθτασ των ειδϊν.  

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 

του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ αποκλειςμοφ ωσ ορίηονται από τον ν. 4412/2016 και τθν παροφςα και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/EE, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 

άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ, με τθν υπϋ αρικμ. 113/12-05-2020 

Θζμα 1ο Απόφαςθσ του Κε.Σ.Υ.Ρε. και τθν υπ’ αρικμ. 118/1-7-20 Θζμα 4ο Απόφαςθσ του 

Κε.Σ.Υ.Ρε. ι μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 

διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 

αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
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ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412. 

 

 Θ Αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Λόγω του επείγοντοσ και προκειμζνου να εξοικονομείται χρόνοσ και να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ, 

θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία, χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων 

(Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν, Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ). 

Το πρακτικό που κα κατατεκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ κα αποςταλεί ςτο ΚΕ.Σ.Υ.ΡΕ. 

προκειμζνου να προχωριςει ςτθν τελικι ζγκριςθ των τιμϊν ςφμφωνα με  τθν υπϋ αρικμ. 113/12-05-

2020 Θζμα 1ο Απόφαςθ του Κε.Σ.Υ.Ρε. 

Οι οικονομικοί φορείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε να 

ςυγκεντρϊςουν εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ). 

Λόγω του επείγοντοσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ κα δοκεί προκεςμία τριϊν (3) 

θμερϊν ςτον ανάδοχο να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο 41ο άρκρο τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-2020) και τθν εγγυθτικι καλισ 

εκτζλεςθσ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

1. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου, του Διαχειριςτι 
τθσ εταιρείασ ι του νόμιμου εκπροςϊπου κακϊσ και όλων των μελϊν του Δ.Σ. εάν 
πρόκειται για Α.Ε.  

2. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ 
κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ 
ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί  εντόσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει 
πωσ είςαςτε ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ ςασ που αφοροφν ειςφορζσ ςε 
αςφαλιςτικά ταμεία προσ όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ προσ τουσ οποίουσ 
υποχρεοφςτε ςτθν καταβολι ειςφορϊν. 
Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ: 
- Αφορά τουσ φορείσ κφριασ & επικουρικισ αςφάλιςθσ, 
- Αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό, 
- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόςωπο και όχι τα φυςικά πρόςωπα που διοικοφν ι 

εκπροςωποφν τθν εταιρεία ςασ 
3. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ 

κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ςασ (ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκφπτει πωσ 
είςαςτε ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ ςασ που αφοροφν ειςφορζσ ςε 
αςφαλιςτικά ταμεία προσ όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ προσ τουσ οποίουσ 
υποχρεοφςτε ςτθν καταβολι ειςφορϊν. 
Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ: 
- Αφορά τουσ φορείσ κφριασ & επικουρικισ αςφάλιςθσ, 
- Αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ 

εργαςίασ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό, 
- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόςωπο και όχι τα φυςικά πρόςωπα που διοικοφν ι 

εκπροςωποφν τθν εταιρεία ςασ 
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4. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ του, άλλωσ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, 
να ζχει εκδοκεί εντόσ του τελευταίου τριμινου από το οποίο να προκφπτει ότι είςτε 
ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ςασ. 

5. Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά το 
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ςασ (ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκφπτει ότι είςτε ενιμεροι 
ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ςασ. 

6. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο με ζκδοςθ ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

7. Απόςπαςμα ΓΕΜΘ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου, ςχετικά με τθ ςφνκεςθ του Δ.Σ. 
ςε περίπτωςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

8. Ριςτοποιθτικό ότι  δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ,   από 
το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό 
ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά 
πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ 
ςε εκκακάριςθ. Στθν περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ λόγω των ζκτακτων ςυνκθκϊν , κα κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ 
του Ν. 1599/1986 αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ.  

9. Αποδεικτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων με 
ζκδοςθ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

10. Υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ι του διαχειριςτι ότι δεν ζχει επζλκει 
καμία μεταβολι ςτθν εταιρεία με θμερομθνία ςφνταξθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

11. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ. Μζχρι τθ πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το 
πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ μπορεί να αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, θ οποία ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ 
του πιςτοποιθτικοφ (Ν.4412/2016, άρκρο 80 παρ.2γ και άρκρο 376 παρ.17 όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει). 
 

 
Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΗΟΓΛΟΥ Ν. ΜΡΕΛΕΣΘΣ ΣΡ. ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ Χ. ΟΪΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ  

ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ ΤΘ ΔΙΑΔΟΣΘ ΤΟΥ ΚΟΩΝΑΪΟΥ 

 
Α. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 

 

1. Σα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε 

απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

2. Εηδηθόηεξα, ηα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο εμήο όξνπο: 

2.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 

2.2. Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

παξάγξαθν  

2.3. Να έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ καθξύηεξν ρξόλν ιήμεο. 

2.4. Να ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ. 

2.5. Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν.  Σν 

πξντόλ πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα 

κελ έρεη παξέιζεη ρξόλνο κεγαιύηεξνο από ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο 

ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζόηεηα πξντόλησλ πνπ έρνπλ 

αιινησζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλόηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο 

ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 

3. Ζ ζςζκεςαζία ηυν ειδών ππέπει να πληποί ηιρ ακόλοςθερ απαιηήζειρ: 
3.1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Σν θόζηνο ηεο δελ ζα 

επηβαξύλεηαη κε πξόζζεηα πιηθά πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

3.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο ζηα Ειιεληθά  ή Αγγιηθά, κε ηελ 

επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ή εηδηθόηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο Οδεγίαο 93/42/ΕΟΚ θαη ηεο 

ππ’ αξηζ. ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-9-2009 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε 

ε πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο απηήλ: 

3.2.1 Επσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Εάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα 

εθηόο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη  δηεύζπλζε ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλόηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ. 

3.2.2 Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαγλσξίζεη ην πξντόλ, ηελ πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 

3.2.3 Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο, ρσξίο 

ππνβηβαζκό ηεο επίδνζεο.  

3.2.4 Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή/ θαη  ρεηξηζκνύ. 

3.2.5 Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο. 

 

 

Β. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ  

 

Επηπιένλ ησλ παξαπάλσ γεληθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ: 

1. Σα πξνζθεξόκελα πξντόληα πξέπεη λα έρνπλ ρξόλν απνζηείξσζεο (shelf life) 

ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο. 

2. Η δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντόλησλ πξέπεη λα επηθπξώλεηαη θαη λα ειέγρεηαη 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ πξνηύπσλ. 
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3. ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη επαλάγλσζην 

ηξόπν ηα παξαθάησ ζηνηρεία: α. ε έλδεημε «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. ε κέζνδνο 

απνζηείξσζεο, γ. ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινύο ρξήζεσο, εθθξαδόκελε ζε 

έηνο θαη κήλα, δ. ε έλδεημε όηη ην πξντόλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κόλε ρξήζε. 

 

 

Γ. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΩΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ  

 

1. Μάςκα Αναπνευςτικισ Προςταςίασ τφπου FFP2 

 Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο FPP2 κε βαιβίδα. Να είλαη αλαδηπινύκελε, ηξίπηπρεο 

θαηαζθεπήο κε ηα ηξία ηκήκαηα λα επηηξέπνπλ ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ζε δηάθνξα ζρήκαηα 

πξνζώπνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε κε εηζρώξεζε κνιπζκαηηθώλ ζην εζσηεξηθό ηεο κάζθαο. 

Να δηαζέηεη θακπύιν, ρακειό πξνθίι γηα λα παξέρεη θαιύηεξε νξαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε θαη 

λα είλαη ε ρξήζε ηεο ζπκβαηή θαη κε άιια κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (πρ γπαιηά 

πξνζηαζίαο). Αλεπίζηξνθε βαιβίδα δηάθξαγκα πνπ αλνίγεη παξαβνιηθά γηα εύθνιε εθπλνή 

θαη κείσζε ηεο ζεξκόηεηαο. Σν πξντόλ λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε ελδερόκελε κόιπλζή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζήο. ε θάζε κάζθα λα 

αλαγξάθεηαη ην πξόηππν θαηαζθεπήο EN 149:2001, ην επίπεδν πξνζηαζίαο, ν θσδηθόο 

εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο CE, ν θσδηθόο πξντόληνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο. Να θαηαηίζεληαη 

επί πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο κε ηα πξόηππα EN 

149:2001+A1:2009 θαη ΕΝ 14683:2005. 
 

2&3&4&5. Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου χωρίσ ποφδρα (Latex Free) 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 100% ζπλζεηηθό πιηθό ληηξηιίνπ ρσξίο παξνπζία πνύδξαο. 
Να είλαη ακθηδέμηα, λα έρνπλ αλαηνκηθό ζρεδηαζκό, κήθνο 240mm θαη εληζρπκέλε καλζέηα 

κε ζύζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ αλαδίπισζε ηνπ ξεβέξ. 

Να είλαη πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ Επξσπατθή νδεγία 93/42/EEC, 

89/686/EEC , 90/128/EEC & CE Mark. Επίζεο λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Επξσπατθώλ 

Πξνηύπσλ ΕΝ 455-1, 2, 3, 4. 

Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε S,M,L,XL. 

 

ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθώλ ζε γάληηα ληηξηιίνπ ζπκπιήξσζε 

ησλ ειιεηπνπζώλ πνζνηήησλ κε γάνηια  από θςζικό  λάηεξ  συπίρ ηην παποςζία πούδπαρ 

κε ηηο ππόινηπεο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο. 

 

ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθώλ ζε γάληηα ληηξηιίνπ θαη ζε γάληηα 

από θπζηθό ιάηεμ ρσξίο ηελ παξνπζία πνύδξαο ζπκπιήξσζε ησλ ειιεηπνπζώλ πνζνηήησλ 

κε γάνηια  από θςζικό  λάηεξ  με πούδπα κε ηηο ππόινηπεο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο. 

 

6. Ποδονάπια ηύπος μπόηαρ 
Πιαζηηθά κηαο ρξήζεο από αλζεθηηθό πιηθό. Να είλαη αδηάβξνρα,  ελώ πεξηκεηξηθά λα έρνπλ 

ιάζηηρν (ζην ύςνο ηνπ γόλαηνπ) ώζηε λα εθαξκόδνπλ ζε όια ηα κεγέζε παπνπηζηώλ. 

Καηάιιεια γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο γηαηξώλ (ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα, θιηληθέο, ηαηξεία). 

 

7. Προςτατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προςταςίασ)  

Οφκαλμϊν, Διαφανι με Πλευρικά Ανοίγματα Αεριςμοφ. Να διαςφαλίηουν τθν προςταςία 
ζναντι υγρϊν & αερίων.   
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8. Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ 

Μπινύδα αδηάβξνρε, κηαο ρξήζεο, κε εληζρπκέλα καλίθηα. Να δηαζέηεη καλζέηα, θνξδόληα 

θαη πιήξε θάιπςε πιάηεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από κε πθαζκέλν πιηθό 

πγξναπσζεηηθό, καιαθό, λα παξέρεη εύινγε θπζηνινγηθή άλεζε ζηνλ ρξήζηε θαη λα 

ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία Ι αλάθιεμεο. Να είλαη κεγέζνπο one size. Να ζπκκνξθώλεηαη 

κε ηελ νδεγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 89/686//EEC πνπ αθνξά ζηα Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΡΡΕ, Class III). 
 

9. Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ 

Μπινύδα ρεηξνπξγηθή κε καλζέηα, νιηθήο πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο – FFP ζε όιε ηελ 

επηθάλεηά ηεο ρσξίο λα θέξεη πιαζηηθέο εληζρύζεηο θαη ξαθέο γηα πξνζηαζία από ινηκώδε 

λνζήκαηα, 5 ζηξσκάησλ, κε ζεξκνθόιιεζε, απόιπηα αδηάβξνρε, απνζηεηξσκέλε κε 

αθηηλνβνιία, ειεύζεξε latex, κηαο ρξήζεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηα 

ηζρύνληα δηεζλή θαη επξσπατθά πξόηππα θαη ζύκθσλα κε ην ΕΝ 13795.  
 

Γ. ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Γηα όια ηα δεηνύκελα είδε ΜΑΠ λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα επί ποινή απόππιτηρ. 

 
Διευκρινίςεισ: 
Δείγματα κα κατατεκοφν για όλα τα ηθτοφμενα μεγζκθ και τφπουσ ςφμφωνα με το α/α των 
ειδϊν τθσ Ρρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
Τα δείγματα κα αποςτζλλονται μζςα ςε ενιαίο φάκελο ι κιβϊτιο με τθν ζνδειξθ 

«ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και κα αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. Τα δείγματα πρζπει 

να κατατεκοφν εισ διπλοφν.  

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει επιπλζον δείγματα κατά το 

ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

Σε κάκε δείγμα κα αναγράφονται απαραίτθτα τα εξισ : 

1) Το όνομα του προμθκευτι 

2) Ο κωδ. αρικ. του είδουσ ςφμφωνα με τθν Ρρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ. 

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανι ςφμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται 

δεκτά. 

Εφόςον τα δείγματα ανικουν ςε ευπακι ι επικίνδυνα υλικά ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να αναφζρει τοφτο εγγράφωσ επί του δείγματοσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακορίηοντασ 

ςυγχρόνωσ τον τρόπο φφλαξθσ και ςυντιρθςθσ τουσ. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν από το αρμόδιο όργανο, τίκενται υπόψθ του τα 

δείγματα. Θ αξία των δειγμάτων ςτισ περιπτϊςεισ ελζγχου τθσ ποιότθτασ και γενικά τθσ 
καταλλθλότθτασ των ειδϊν βαρφνει τον προμθκευτι.  

Οι Ρρομθκευτζσ δφνανται να κατακζςουν και τεχνικά φυλλάδια ι prospectus που να 
αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 
 

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΗΟΓΛΟΥ Ν. ΜΡΕΛΕΣΘΣ ΣΡ. ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ Χ. ΟΪΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β  
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

       
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

1. ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΥ FFP2 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FFP2 με 
βαλβίδα. 

  

1. 

Να είναι αναδιπλοφμενθ, τρίπτυχθσ 

καταςκευισ με τα τρία τμιματα να 

επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι ςε 

διάφορα ςχιματα προςϊπου και να 

διαςφαλίηουν τθ μθ ειςχϊρθςθ 

μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ 

μάςκασ.    

  

2. 
Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ 
για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα 
ςτον χριςτθ. 

  

3. 
Να είναι θ χριςθ τθσ ςυμβατι και με 
άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ 
γυαλιά προςταςίασ). 

  

4. 
Ανεπίςτροφθ βαλβίδα διάφραγμα που 
ανοίγει παραβολικά για εφκολθ εκπνοι 
και μείωςθ τθσ κερμότθτασ. 

  

5. 

Το προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι 
ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ 
ενδεχόμενθ μόλυνςι κατά τθ διάρκεια 
τθσ αποκικευςισ. 

  

6. 
Σε κάκε μάςκα να αναγράφεται το 
πρότυπο καταςκευισ EN 149:2001 

  

7. Το επίπεδο προςταςίασ   

8. 
Ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ 
CE 

  

9. Ο κωδικόσ προϊόντοσ   

10. Ο καταςκευαςτισ   

Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα 
πρότυπα:  

 

1. EN 149:2001+A1:2009   

2. ΕΝ 14683:2005.   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

2, 3, 4, 5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ (LATEX FREE) 
 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΝΙΤΙΛΙΟΥ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ (LATEX 
FREE) 

 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. 
Να είναι καταςκευαςμζνα από 100% ςυνκετικό 
νιτρίλιο χωρίσ παρουςία ποφδρασ.   

  

 2. Να είναι αμφιδζξια   

 3. Να ζχουν ανατομικό ςχεδιαςμό   

 4.    Μικοσ 240mm      

 5. 
  Ενιςχυμζνθ μανςζτα με ςφςτθμα που να 
εμποδίηει τθν αναδίπλωςθ του ρεβζρ. 

  

6. 
Να είναι πιςτοποιθμζνα ωσ προσ τθ 
ςυμμόρφωςθ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 
93/42/EEC, 89/686/EEC, 90/128/EEC & CE Mark 

  

7. 
Να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Ρροτφπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4. 
  

  

8. 
Να διατίκενται ςε μεγζκθ S,M,L,XL 
  

  

                                                                      ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

2, 3, 4, 5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ 
 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ  

 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. 
Να είναι καταςκευαςμζνα από 100% φυςικό 
λάτεξ χωρίσ παρουςία ποφδρασ.   

  

 2. Να είναι αμφιδζξια   

 3. Να ζχουν ανατομικό ςχεδιαςμό   

 4.    Μικοσ 240mm      

 5. 
  Ενιςχυμζνθ μανςζτα με ςφςτθμα που να 
εμποδίηει τθν αναδίπλωςθ του ρεβζρ. 

  

6. 
Να είναι πιςτοποιθμζνα ωσ προσ τθ 
ςυμμόρφωςθ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 
93/42/EEC, 89/686/EEC , 90/128/EEC & CE Mark 

  

7. 
Να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Ρροτφπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4. 
  

  

8. 
Να διατίκενται ςε μεγζκθ S,M,L,XL 
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                                                                      ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

2, 3, 4, 5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΡΟΥΔΑ 
 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΡΟΥΔΑ  

 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. 
Να είναι καταςκευαςμζνα από 100% φυςικό 
λάτεξ χωρίσ παρουςία ποφδρασ.   

  

 2. Να είναι αμφιδζξια   

 3. Να ζχουν ανατομικό ςχεδιαςμό   

 4.    Μικοσ 240mm      

 5. 
 Ενιςχυμζνθ μανςζτα με ςφςτθμα που να 
εμποδίηει τθν αναδίπλωςθ του ρεβζρ. 

  

6. 
Να είναι πιςτοποιθμζνα ωσ προσ τθ 
ςυμμόρφωςθ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 
93/42/EEC, 89/686/EEC , 90/128/EEC & CE Mark 

  

7. 
Να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν 
Ρροτφπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4. 
  

  

8. 
Να διατίκενται ςε μεγζκθ S,M,L,XL 
  

  

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
              8.  ΡΟΔΟΝΑΙΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΤΑΣ 

 

 ΡΟΔΟΝΑΙΑ ΤΥΡΟΥ ΜΡΟΤΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.   Ρλαςτικά μιασ χριςθσ από ανκεκτικό υλικό   

2.  Να είναι αδιάβροχα   

3.  

Ρεριμετρικά να ζχουν λάςτιχο (ςτο φψοσ του 
γόνατου) ϊςτε να εφαρμόηουν ςε όλα τα 
μεγζκθ παπουτςιϊν. 
  

  

4.  
   Κατάλλθλα για όλεσ τισ ειδικότθτεσ γιατρϊν 
(χειρουργεία, εργαςτιρια, κλινικζσ, ιατρεία). 
  

  

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

9. ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

 Γυαλιά προςταςίασ οφκαλμϊν ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Οφκαλμϊν   

2. Διαφανι       

 
3. 

 Με Ρλευρικά Ανοίγματα 
Αεριςμοφ. 

  
  

4.  
   Να διαςφαλίηουν τθν 
προςταςία ζναντι υγρϊν & 
αερίων.  
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
10. ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ ΜΘ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

 

 Μπλοφηα αδιάβροχθ, αποςτειρωμζνθ, μιασ χριςθσ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.   Να διακζτει μανςζτα   

2.  Να διακζτει κορδόνια   

3.   Να διακζτει  πλιρθ κάλυψθ πλάτθσ   

4.  Να είναι καταςκευαςμζνθ από μθ υφαςμζνο υλικό 
υγροαπωκθτικό, μαλακό, να παρζχει εφλογθ φυςιολογικι άνεςθ 
ςτον χριςτθ και να ταξινομείται ςτθν κατθγορία Ι ανάφλεξθσ.   

  

5.     Να είναι μεγζκουσ one size.    

6.        Να ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
89/686//EEC που αφορά ςτα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (Ε, 
Class III). 

  

 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 
11. ΜΡΛΟΥΗΕΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΔΙΑΒΟΧΕΣ 

 

 Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1. 

Μπλοφηα χειρουργικι με μανςζτα, ολικισ προςταςίασ και 

ενίςχυςθσ FFP ςε όλθ τθν επιφάνειά τθσ χωρίσ να φζρει 

πλαςτικζσ ενιςχφςεισ και ραφζσ για προςταςία από 

λοιμϊδθ νοςιματα  

  

2. 5 ςτρωμάτων   

3. με κερμοκόλλθςθ   

4. απόλυτα αδιάβροχθ   

5. αποςτειρωμζνθ με ακτινοβολία   

6.  ελεφκερθ latex   

7. μιασ χριςθσ   

 
8. 

Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 
διεκνι και ευρωπαϊκά πρότυπα  

  

9.   Να είναι καταςκευαςμζνθ  ςφμφωνα με το ΕΝ 13795.   

Οι παραπομπζσ να τεκμθριϊνονται και να υποδεικνφονται με υπογραμμίςεισ και τθν 
αντίςτοιχθ αρίκμθςθ πάνω ςτα τεχνικά φυλλάδια. Πςο αφορά ςτα ςυνοδευτικά 
ζγγραφα ( CE, ISO, ςυμμόρφωςθ με ΕΝ να αρικμοφνται και να δθλϊνεται ςτθν 
παραπομπι ο αφξων αρικμόσ τουσ).  
 
 

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΗΟΓΛΟΥ Ν. ΜΡΕΛΕΣΘΣ ΣΡ. ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ Χ. ΟΪΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

  
ΔΙΟΙΚΘΣΘ 2θσ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΙ  ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
Λ. ΘΘΒΩΝ 196-198, ΑΓ. Ι. ΕΝΤΘ 
         
 
ΣΥΜΒΑΣΘ Αρ.Ρρωτ……………….. (αφορά τθ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με αρ. 
πρωτ………………………) 
 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ 2ΘΣ Δ.Υ.ΡΕ. ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ………………….., ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 
ΡΟΣΟΥ ΤΩΝ …………………€ ΑΝΕΥ ΦΡΑ, ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ………………….. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΦΟΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ 2ΘΣ ΥΡΕ ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.   
 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΑΘΟ 1 ΟΙΣΜΟΙ 
ΑΘΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΑΘΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΘ  
ΑΘΟ 4 ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
ΑΘΟ 5 ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ 
ΑΘΟ 6 ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
ΑΘΟ 7 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΑΘΟ 8 ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
ΑΘΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΑΘΟ 10 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΑΘΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΑΘΟ 12 ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΘΟ 13 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
 
Στον Αγ. Ι. ζντθ ςιμερα τθν ……………………… οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 
Αφενόσ 
Θ 2θ Υ.ΡΕ. ΡΕΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ που εδρεφει ςτον Αγ. Ι. ζντθ Λ. Θθβϊν 196-198, Τ.Κ. 18233 και 
εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Διοικθτι κο οϊλό Χριςτο και θ 
οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 
 
Και αφετζρου 
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία……………………….που εδρεφει ςτθν οδό ………………………… Τ.Κ.:……………, 

Ακινα, ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου ………………………., υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ………………… και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κο/κα ………………………………….., ο οποίοσ ςτο εξισ κα 

αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο ανάδοχοσ». 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

2. Tισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ42/25-02-2020 

3. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ55/11-03-2020 

4. Το άρκρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020) 

5. Το με αρικ. Ρρωτ. Οικ.17794/13-03-2020 ζγγραφο Γενικοφ Γραμματζα Υπθρεςιϊν Υγείασ 
του Υπουργείου Υγείασ 

6. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ64/14-03-20 
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7. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ68/20-03-20 

8. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ75/30-03-20 

9. Θ Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2020/C108 I/01 01-04-20 

10. Τισ διατάξεισ του Ν.4682/20 (Αϋ76/03-04-20) 

11. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-20 

12. Τθ με αρ. πρωτ……………………… προςφορά τθσ εταιρεία με τθν επωνυμία ……………..   

13. Τθν με αρ. πρωτ……………………….. Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΑΔΑ: …………………..) 

14. Τθν με αρ. πρωτ…………………….. Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ : …………….) 
 
 
 Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
ΑΘΟ 1ο : ΟΙΣΜΟΙ 
Αντίκλθτοσ. Το πρόςωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται 
τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, 
fax κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 
τθσ Μονάδασ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 
 
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι 
τθν Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν 
υλοποίθςθ τθσ προμικειασ . 
 
Ζγγραφο:  κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 
 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΩΝ: 
 
Συνολικισ δαπάνθσ:……………..€ (κακαρι αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α ………….€, Φ.Ρ.Α. …….% …………. €). 
 
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ 
 
Θμζρα: Θ θμερολογιακι θμζρα 
 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθ 
Διοίκθςθ με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ . 

 
Διάρκεια: Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  
 
Ρροςφορά: Θ με αρ. πρωτ……………  προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
 
Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.  
 
ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ 
που αναφζρεται ςτθν παροφςα, τθν προμικεια …………………………….. για τισ ανάγκεσ των Μονάδων 
Υγείασ αρμοδιότθτασ τθσ 2θσ ΥΡΕ Ρειραιϊσ & Αιγαίου, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
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υπ.αρ. …………………..Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ,  και ςφμφωνα με τθν με 
αρ.πρωτ………………………………  προςφορά του αναδόχου. 
 
ΑΘΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΘ  
Τα υπό προμικεια είδθ τα οποία κατακυρϊκθκαν ςτθν εταιρία …………………………….., αναγράφονται 
αναλυτικά ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα ειδϊν - τιμϊν. 
 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΙΣ  
ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΦΡΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΡ/ΝΟΥ 
ΦΡΑ 

         

         

         

         

         

         

 
Το Δελτίο Ραραγγελίασ μαηί με το Τιμολόγιο ι το Δελτίο Αποςτολισ του Ρρομθκευτι, αποτελοφν 
υποχρεωτικά και απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζντυπα για τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ και 
Δελτίου Ειςαγωγισ.  
Οποιαδιποτε παραγγελία που ζχει δοκεί ςε Ρρομθκευτι και δεν ζχει τθρθκεί θ παραπάνω διαδικαςία 
δεν αφορά οφτε δεςμεφει τθν 2θ ΥΡΕ Ρειραιϊσ και Αιγαίου. 
Θ παραπάνω δαπάνθ βαρφνει τον  ΚΑΕ       του προχπολογιςμοφ τθσ 2θσ Υ.ΡΕ Ρειραιϊσ και Αιγαίου. 
 
ΑΘΟ 4. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Θ παράδοςθ των ειδϊν εκτόσ από τα γάντια κα πρζπει να γίνει άμεςα – το 30% τθσ ςυμβατικισ 

ποςότθτασ το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ του υπολοίπου τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν - από 

τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ παράδοςθ των γαντιϊν κα γίνει εντόσ (60) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι μόνο για 

λόγουσ ανωτζρασ βίασ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Θ παράδοςθ κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου μζςα ςτθν αποκικθ που κα 

υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα αρχι.  

Θ παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ θ οποία κα εκδϊςει  ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 219 του 

Ν. 4412/2016. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει ςτο κτίριο που ςτεγάηεται θ 2θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια Ρειραιϊσ 

και Αιγαίου, ςτθν οδό Θθβϊν 196-198, 182 33 (κτίριο Κεράνθ, 1οσ όροφοσ μζςα ςτθν αποκικθ) ι ςε 

αποκικθ που κα υποδείξει θ 2θ Υ.Ρε. εντόσ Αττικισ.  

ΑΘΟ 5. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ 
1. Σε περίπτωςθ που τα υπό προμικεια είδθ δεν παραδοκοφν μζςα ςτα χρονικά όρια που 
παρζχονται ςτον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ. Ο χρόνοσ 
παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, που κα υποβλθκεί 
υποχρεωτικά ςτθν Υπθρεςία πριν από τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςε άρκρο 217 Ν. 4412/2016.  
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2. Κυρϊςεισ δεν επιβάλλονται εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ 
ςοβαροί λόγοι αδυναμίασ εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν και μετατίκεται 
ανάλογα ο χρόνοσ παράδοςθσ.  
3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξι τθσ βαρφνει τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται 
να αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει αποδεικτικά ςτοιχεία για τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, εντόσ 20 θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, ςυμφϊνωσ άρκρου 204 
Ν.4412/2016. 
4. Επίςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ αν υπάρχει υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ για τθ μθ 
υπογραφι ι τθ μθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και εάν ςυντρζχει άλλθ εξαιρετικι περίπτωςθ. 
5.    Σε περίπτωςθ παράδοςθσ ειδϊν ι υπθρεςιϊν, που παρουςιάηουν παρεκκλίςεισ από τουσ 
όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ι απορρίπτονται αιτιολογθμζνα από τθν επιτροπι παραλαβισ, 
κα ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτα άρκρα 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 
Α) Σε περίπτωςθ παράδοςθσ των ειδϊν ι υπθρεςιϊν οι οποίεσ παρουςιάηουν  παρεκκλίςεισ από 
τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά τουσ, είναι δυνατι θ 
παραλαβι τουσ, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου 
διοικθτικοφ οργάνου, ςφμφωνα με το άρκρου 219, παρ.4 του Ν. 4412/2016 
Β) Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρικεί αντικατάςταςθ των ειδϊν αυτϊν με άλλα, που να 
είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν 
απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνει μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του τριμινου, 
δθλαδι του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ 
εκπρόκεςμοσ και υπόκεινται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Γ) Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκεινται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  
6. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
7. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ του αναδόχου με τισ επιβλθκείςεσ κυρϊςεισ, αυτόσ μπορεί να 
υποβάλει  προςφυγι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά των ςχετικϊν αποφάςεων για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν 
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει θ 
ανακζτουςα Αρχι, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω 
απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ, οποιαςδιποτε φφςεωσ, διοικθτικι προςφυγι 
ςφμφωνα με το άρκρο 205 του Ν. 4412/2016. 

8.  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο, ο Ανάδοχοσ 
ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ τθσ 2θσ Υ. Ρε. Ρειραιϊσ και 
Αιγαίου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
ΑΘΟ 6. ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 
1. Θ ςυνολικι αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο ανζρχεται 

ςτο ποςό των………………..€ χωρίσ ΦΡΑ.  
2. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό 

αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά 
από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα 
περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

3. Το τίμθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, παραμζνει ςτακερό και δεν υπόκεινται ςε καμία 
ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθ ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
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4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι 
απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

5. Θ πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά τθν κατάκεςθ του πρακτικοφ οριςτικισ 
παραλαβισ και τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ. 

6. Θ ζκδοςθ και υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν παράδοςθ των 
ειδϊν. 

7. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ 
υποβολισ του τιμολογίου από τον ανάδοχο ςυνοδευμζνο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογθτικά. 

8. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 200, Ν.4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ 
τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία 
αποςτολισ, αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, πρωτόκολλα οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ κ.λ.π.) και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι για λογαριαςμό 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

9. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ 
εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ 
κεϊρθςθ αυτοφ ι όπωσ άλλωσ ορίηεται, 

 β. Κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων. 
Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ που οφείλεται ςε 
υπαιτιότθτα του προμθκευτι (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν). 

10. Στθν αμοιβι του αναδόχου, χωρίσ Φ.Ρ.Α. περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν και ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ. 

11. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 του 
Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ 4% ι 8% αντίςτοιχα. 

 
ΑΘΟ 7. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν προμικεια.  
 
2. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
 
3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 
4. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τα ςυμβατικά 
είδθ/υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ 
προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι 
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι 
ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
 
6. O Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ 
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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7. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, 
που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
 
ΑΘΟ 8. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
 
Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό 
αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται 
αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΘΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα τουλάχιςτον ςτισ ακόλουκεσ περιςτάςεισ και υπό 
προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ αυτι κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ θ οποία κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 337 του Ν. 4412/2016 
β) εάν ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του Ν. 
4412/2016 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δυνάμει του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 305 του Ν. 4412/2016 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςκεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 ΣΛΕΕ. 
 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται : 

- Χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 
και 2 του άρκρου 337 του Ν.4412/2016  

- Με νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 του 
άρκρου 337 του Ν.4412/2016  

 
ΑΘΟ 10. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 

…………………………..εγγυθτικι επιςτολι τθσ/του………………………………. ΤΑΡΕΗΑΣ…………….,  

ποςοφ………………… € (ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ χωρίσ 

ΦΡΑ). Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε 

περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ 

αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

 
ΑΘΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραλθφκοφν τα είδθ/υπθρεςίεσ οριςτικά, γίνει θ 
αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ προθγουμζνωσ επιβλθκοφν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 
και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ  υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ τθ ςυναίνεςθ 
του αναδόχου και χωρίσ αυτόσ να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωςθ ζναντι του δθμοςίου. 
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ΑΘΟ 12. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Ο Ν.4412/2016, θ κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ 
των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ: 
Α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 
Β) Ο Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
Γ) θ προςφορά του Αναδόχου 
 
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχουν αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπόψθ για τθν ερμθνεία των 
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
 
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ. ……………………., τθλ. ………….., 
fax………………... 
 
ΑΘΟ 13. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ  
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά 
που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που 
κα υπογραφεί με βάςθ τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ. 
Επί διαφωνίασ κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Ρειραιά, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται ωςτόςο για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφκεί ςτο ςφςτθμα προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
 
ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δφο ζλαβε θ 
Ανακζτουςα Αρχι και ζνα ο Ανάδοχοσ.  
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 
 

ΓΙΑ ΤΘ 2
θ
 Υ.ΡΕ. ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
                                                                                                                      

Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΔΟΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

 
 

   

Δ. ΤΑΧΜΙΤΗΟΓΛΟΥ Ν. ΜΡΕΛΕΣΘΣ ΣΡ. ΛΙΑΚΟΡΟΥΛΟΣ Χ. ΟΪΛΟΣ 
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