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 EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                              Αζήλα 19/08/2020  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                        Αξ. Πξση: 20657  
 1 Τ.Π.Δ. ΑΣΣΗΚΖ  
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Ω Ν    
ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ  Δ.Δ.. 

TMHMA ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ          
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:ΜΑΕΖ ΑΝΝΑ 
ΣΖΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
Email: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ  ΜΔΧ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» 

γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα «Δμνπιηζκνύ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο» 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκφζησλ Γνκψλ ηεο 1εο ΤΠΔ 

Αηηηθήο απφ ηνλ θνξσλντφ (CPV: 33141420-0 - Υεηξνπξγηθά γάληηα, CPV: 

33140000-3 - Ηαηξηθά Αλαιψζηκα, CPV: 33631600-8 - Απνιπκαληηθά 

Αληηζεπηηθά)  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 Έρνληαο ππ’ φςηλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 42/Α΄/25-2-
2020 παξ. 3 «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηάδνζεο θνξσλντνχ».  

2. Σελ Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 55/Α’/11-03-2020) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη 
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 8.  

3. Σελ Π.Ν.Π (ΦΔΚ 64/Α΄/ 14.03.2020) Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. 

4. Σελ Π.Ν.Π ( ΦΔΚ 68/20.03.2020 Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε 
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο. 

5. Σελ ΠΝΠ  (ΦΔΚ Α΄75  30.03.2020) Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο 
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο. 

6. Σν Ν. 4682 ((ΦΔΚ Α' 76/03-04-2020) Κχξσζε: α) ηεο απφ 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο 
θνξσλντνχ» (Α΄ 42), β) ηεο απφ 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19  θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) θαη γ) 
ηεο απφ 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο 
αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α΄ 64) 
θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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7. Σελ ΠΝΠ (84/Α’/13-4-20) « Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη 
άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο». 

8. Σν  πξαθηηθφ ηεο 112εο πλεδξίαζεο  Κε Τ. ΠΔ 
9. Σν  πξαθηηθφ ηεο 113εο πλεδξίαζεο  Κε Τ. ΠΔ. 
10. Σν  πξαθηηθφ ηεο 121εο πλεδξίαζεο  Κε Τ. ΠΔ. 
11. Σελ  ππ’ αξηζκ. πξση.20656/19-08-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ζέκα ηελ δηελέξγεηα  δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ κε ηελ 
δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – πιινγήο  
Πξνζθνξψλ  κέζσ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» γηα ηελ επείγνπζα Πξνκήζεηα « 
Δμνπιηζκνχ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο » γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ Γεκφζησλ Γνκψλ ηεο 1εο ΤΠΔ Αηηηθήο (15% επί ηεο 
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ) απφ ηνλ θνξσλντφ. 

12. Σν Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ.147/Α/08.08.2016), «Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

13. Τελ Αλαθοίλωζε ηες Εσρωπαϊθής Επηηροπής 2020/C108 I/01 01-04-20 
14. Τοσ Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016), άξζξν 9 παξ. 4 «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
15. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ2γ/32602 (ΦΔΚ 2199/Β΄/06.06.2020  κε ζέκα ηνλ νξηζκφ 

ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ σο Κ.Α.Α βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 41 ηνπ 4412/2016. 

16. Σελ ππ΄ αξ. πξση. 25471/09.06.2020  (ΑΓΑ: Ω8Τ5469Ζ26-Σ47) 
Απφθαζε Γηνηθεηή ηεο 1εο ΤΠΔ κε ζέκα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ θαη ηελ έγθξηζε 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

17. Σν κε αξηζ.34973/6-08-2020 έγγξαθν ηεο 1εο ΤΠΔ κε ζέκα  <<Γηελέξγεηα 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο ζε πνζνζηφ 15% επί ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο >> 

18. Σν απφ 12/08/2020 email ηεο 1εο ΤΠΔ κε ηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο  

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η α η 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – πιινγή Πξνζθνξψλ  κέζσ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» γηα ηελ επείγνπζα Πξνκήζεηα « Δμνπιηζκνχ Μέζσλ Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο » γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκφζησλ Γνκψλ ηεο 
1εο ΤΠΔ Αηηηθήο (15% επί ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ) απφ ηνλ θνξσλντφ κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 
 

CPV Δίδε 

33141420-0 Υεηξνπξγηθά γάληηα Γάληηα εμεηαζηηθά 

33631600-8 Απνιπκαληηθά 
Αληηζεπηηθά 

Αληηζεπηηθά 1/2 ιίηξνπ 

33140000-3  Ηαηξηθά Αλαιψζηκα Απιέο Υεηξνπξγηθέο Μάζθεο, FFP2, FFP3, 
ηνιέο ηχπνπ TYVEC, Καιχκκαηα 
θεθαιήο, Πνδνλάξηα καθξηά (κπφηεο), 
Πξνζηαηεπηηθά Μαηηψλ (γπαιηά), 
Πξνζηαηεπηηθά Μαηηψλ (αζπίδεο), 
Μπινχδεο κίαο ρξήζεο εμεηαζηηθέο 

ΑΔΑ: ΩΛΦ346904Χ-ΕΒΨ



3 

 

αδηάβξνρεο, Μπινχδεο ρεηξνπξγείνπ 
απνζηεηξσκέλεο 

 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 
Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο είλαη ε επείγνπζα πξνκήζεηα «Δμνπιηζκνύ 

Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο » πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκφζησλ Γνκψλ ηεο 1εο ΤΠΔ Αηηηθήο (15% 

επί ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο σο 

αθνινχζσο: 

Α/Α ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) ΠΟΟΣΖΣΔ 

1 Υεηξνπξγηθέο Μάζθεο 3play κε ιάζηηρν 1.500.000 

2 Μάζθα Αλαπλεπζηηθήο Πξνζηαζίαο ηχπνπ FFP2 12.000 

3 Μάζθα Αλαπλεπζηηθήο Πξνζηαζίαο ηχπνπ FFP3 13.500 

4 Πξνζηαηεπηηθή νιφζσκε θφξκα ΣΤΠΟΤ TYVEK 3.000 

5 Καιχκκαηα θεθαιήο 60.000 

6 Γάληηα εμεηαζηηθά (δεπγάξηα) 750.000 

7 Πνδνλάξηα ηχπνπ κπφηαο 90.000 

8 Πξνζηαηεπηηθά Μαηηψλ (Γπαιηά Πξνζηαζίαο) 750 

9 Αζπίδα πξνζηαζίαο πξνζψπνπ ηαηξηθή 900 

10 Μπινχδεο Αδηάβξνρεο κε απνζηεηξσκέλεο κίαο ρξήζεο 45.000 

11 Μπινχδεο Υεηξνπξγηθέο απνζηεηξσκέλεο Αδηάβξνρεο 12.000 

12 Αληηζεπηηθφ Υεξηψλ (1/2 ιίηξν) 6.750 

 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη όρη κόλν γηα ην ζύλνιν ησλ 

δεηνπκέλσλ πνζνηήησλ αλά είδνο, αιιά θαη γηα κέξνο ηεο πνζόηεηαο 

εθάζηνπ είδνπο. Ζ Τπεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθφηεξε απφ 

άπνςε ηηκήο πξνζθνξά, δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ππφινηπεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ 

απφ ηελ ακέζσο επφκελε νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε θαη πάιη 

κε θάιπςεο ησλ πνζνηήησλ, ε δηαδηθαζία απηή ζα αθνινπζεζεί έσο ηελ 

πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ.   

Δπηζήκαλζε: Οη ηειηθές ηηκές ποσ ζα προθύυοσλ από ηης δηαγφληζηηθές 

δηαδηθαζίες πρέπεη λα έτοσλ ηελ ηειηθή έγθρηζε από ηο ΚΕΣΥΠΕ 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

θαη ηεο Τπεξεζίαο . 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΓΗΑΓΟΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝOΨΟΤ 

Α. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ 

1. Σα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα 
βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Δηδηθφηεξα, ηα πξνζθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο: 
2.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ γηα ηε ρξήζε πνπ 
πξννξίδνληαη. 
2.2. Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν  
2.3. Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεο. 
2.4. Να ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 
2.5. Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν.  Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ 
εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ρξφλνο κεγαιχηεξνο απφ ην 
έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη 
ππνρξέσζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζφηεηα πξντφλησλ πνπ έρνπλ αιινησζεί 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλφηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο 
ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  
3. Ζ ζπζθεπαζία ησλ εηδψλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 
3.1. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Σν θφζηνο ηεο δελ 
ζα επηβαξχλεηαη κε πξφζζεηα πιηθά πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
3.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο ζηα 
Διιεληθά  ή Αγγιηθά, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ δηαθνξεηηθψλ ή εηδηθφηεξσλ 
ξπζκίζεσλ ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ θαη ηεο ππ’ αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648/30-
9-2009 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε ε πξνζαξκνγή ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο απηήλ: 
3.2.1 Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο 
εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε 
επσλπκία θαη  δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλφηεηα 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ. 
3.2.2 Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα 
είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν 
ηεο ζπζθεπαζίαο. 
3.2.3 Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
αζθαιψο, ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο.  
3.2.4 Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή/ θαη  ρεηξηζκνχ. 
3.2.5 Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο. 
 

Β. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΧΝ 

ΔΗΓΧΝ  

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ γεληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξέπεη λα 
ηζρχνπλ: 
1. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ρξφλν απνζηείξσζεο 
(shelf life) ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. 
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2. Ζ δηεξγαζία απνζηείξσζεο ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη θαη 
λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ 
πξνηχπσλ. 
3. ηελ εηηθέηα / ζπζθεπαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξηλή θαη 
επαλάγλσζην ηξφπν ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
 α. ε έλδεημε «ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΟ»,  
β. ε κέζνδνο απνζηείξσζεο,  
γ. ε έλδεημε ηεο νξηαθήο εκεξνκελίαο αζθαινχο ρξήζεσο, εθθξαδφκελε ζε 
έηνο θαη κήλα,  
δ. ε έλδεημε φηη ην πξντφλ πξννξίδεηαη γηα κία θαη κφλε ρξήζε. 
 

Γ. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ  

1. Υεηξνπξγηθέο Μάζθεο   3play κε ιάζηηρν 

Υεηξνπξγηθή κάζθα κε ιάζηηρν ηξηψλ ζηξσκάησλ. Να είλαη ππναιιεξγηθή, 

θαηαζθεπαζκέλε απφ καιαθφ πιηθφ, άλεηε, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία κε άξηζηε 

αεξνδηαπεξαηφηεηα. Να έρεη κεγάια εληζρπκέλα θνξδφληα θαη καιαθφ 

επηξξήλεην έιαζκα  θαζ' φιν ην κήθνο ηεο κάζθαο .Να παξέρεη πςειή 

βαθηεξηαθή πξνζηαζία, δηαζέηνληαο εζσηεξηθφ θίιηξν απφδνζεο 99,8% BFE, 

ζην 1 micro, ρακειήο αληίζηαζεο ζηελ δηέιεπζε ηνπ αέξα πνπ πξνζθέξεη 

άλεηε αλαπλνή. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ-

14683, θαηεγνξία ΗΗ.  

2. Μάζθα Αλαπλεπζηηθήο Πξνζηαζίαο ηύπνπ FFP2 

Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο FPP2 κε βαιβίδα. Να είλαη αλαδηπινχκελε, 

ηξίπηπρεο θαηαζθεπήο κε ηα ηξία ηκήκαηα λα επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ζε δηάθνξα ζρήκαηα πξνζψπνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε κε 

εηζρψξεζε κνιπζκαηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κάζθαο. Να δηαζέηεη θακπχιν, 

ρακειφ πξνθίι γηα λα παξέρεη θαιχηεξε νξαηφηεηα 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 

εχθνιε εθπλνή θαη κείσζε ηεο ζεξκφηεηαο. Σν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ελδερφκελε κφιπλζή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζήο. ε θάζε κάζθα λα αλαγξάθεηαη ην πξφηππν 

θαηαζθεπήο EN 149:2001, ην επίπεδν πξνζηαζίαο, ν θσδηθφο εξγαζηεξίνπ 

πηζηνπνίεζεο CE, ν θσδηθφο πξντφληνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο. Να θαηαηίζεληαη 

επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα 

πξφηππα EN 149:2001+A1:2009. 

3.  Μάζθα Αλαπλεπζηηθήο Πξνζηαζίαο ηύπνπ FFP3 

Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο FPP3 κε βαιβίδα. Να είλαη αλαδηπινχκελε, 

ηξίπηπρεο θαηαζθεπήο κε ηα ηξία ηκήκαηα λα επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ζε δηάθνξα ζρήκαηα πξνζψπνπ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε κε 

εηζρψξεζε κνιπζκαηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κάζθαο. Να δηαζέηεη θακπχιν, 

ΑΔΑ: ΩΛΦ346904Χ-ΕΒΨ



6 

 

ρακειφ πξνθίι γηα λα παξέρεη θαιχηεξε νξαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε θαη λα είλαη ε 

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

πξνζηαζίαο). Αλεπίζηξνθε βαιβίδα κε δηάθξαγκα πνπ αλνίγεη παξαβνιηθά 

γηα εχθνιε εθπλνή θαη κείσζε ηεο ζεξκφηεηαο. Σν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ελδερφκελε κφιπλζή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζήο. ε θάζε κάζθα λα αλαγξάθεηαη ην πξφηππν 

θαηαζθεπήο EN 149:2001, ην επίπεδν πξνζηαζίαο, ν θσδηθφο εξγαζηεξίνπ 

πηζηνπνίεζεο CE, ν θσδηθφο πξντφληνο θαη ν θαηαζθεπαζηήο. Να θαηαηίζεληαη 

επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα 

πξφηππα EN 149:2001+A1:2009.  

4.Πξνζηαηεπηηθή νιόζσκε θόξκα ΣΤΠΟΤ TYVEK 
 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο νιφζσκσλ πξνζηαηεπηηθψλ ελδπκαζηψλ κε 

ελζσκαησκέλν θάιπκκα θεθαιήο (ζηνιέο TYVEK) 

1. Οιφζσκε Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κε ελζσκαησκέλν θάιπκκα θεθαιήο. 

2. Να κελ πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο νχηε λα έρεη αλεπηζχκεηεο 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία. 

3. Να είλαη πγξναπσζεηηθή, αδηάβξνρε θαη αδηαθαλήο. 

4. Να παξακέλεη αδηάβξνρε θαη πγξναπσζεηηθή φζν δηαξθεί ε ρξήζε ηεο. 

5. Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ειαθξηά θαη εχθακπηε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε άλεζε ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξά, λα κελ παξεκπνδίδεη ηηο 

θηλήζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία. 

6. Να έρεη καθξηά καλίθηα ηα νπνία ζην ηειείσκά ηνπο λα θέξνπλ καλζέηα 

απφ ιάζηηρν. 

7. Να ππάξρεη ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη ζηα θάησ άθξα. 

8. Υσξίο εκθαλείο ξαθέο. Οη ελψζεηο λα είλαη κε ζεξκφ-ζπγθφιιεζε θαη 

θαιπκκέλεο. Σν θεξκνπάξ λα θαιχπηεηαη κε ελζσκαησκέλε απηνθφιιεηε 

ηαηλία, φπσο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ. 

9. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεγάιεο δηάξθεηαο έθζεζεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ 

βηνινγηθφ ή ρεκηθφ παξάγνληα. 

10. Να πξνζθέξεηαη ζε κεγέζε Μ, L, XL. 

Απαηηήζεηο — ζπκκνξθώζεηο 

1. Οιφζσκε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαηεγνξίαο ΗΗΗ 

2. Να πιεξνί ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη ν ΔΛΟΣ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Δπξσπατθή Νφξκα ΔΝ14 126/2004 (Performance requirements and test 

methods for protective clothing against infective agents). 

3. Σχπνπ 4-Β Να πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14605:2005 +Α1 2009 (protective 

clothing against liquid chemicals - performance requirements for do thing 

with liquid-tight (type 3) or spray tight (type 4) connections, including 

items providing protection to parts of the body only (types PB [3] and PB
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4. Να πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14325: 2001(Protective clothing against 

chemicals. Test methods and performance classification of chemical 

protective clothing materials, seams, joins and assemblages). 

5. Να έρεη CE marking απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ (θαηεγνξίαο ΗΗΗ 

ζχκθσλα κε ΔΗ-) 2016/425). 

6. Υξφλνο ηδίαο δσήο πξντφληνο >5 έηε. 

7. Μέζα ζηε ζπζθεπαζία λα ππάξρεη πιήξεο ελεκεξσηηθφ θπιιάδην 

πξντφληνο  

8. Σαπηφρξνλα λα είλαη εκθαλείο ζηε ζπζθεπαζία, φιεο νη άιιεο 

απαηηνχκελεο ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο εθαξκφζηκεο απαηηήζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνηχπσλ γηα πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο (ε θαηεγνξηνπνίεζε, ν ηχπνο, ην κέγεζνο, ηα πηθηνγξάκκαηα, 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο, ν αξηζκφο παξηίδαο θιπ). 

 

5.Καιύκκαηα θεθαιήο (ζθνύθνη) 

1. Υεηξνπξγηθά θαιχκκαηα θεθαιήο θαηεγνξίαο Η 

2. ρήκαηνο κπεξέ κε ιάζηηρν ζρήκαηνο w γχξσ απφ ην θεθάιη 

3. Γηακέηξνπ πεξίπνπ 52 cm 

4. Μηαο ρξήζεο 

5. Τγξφ απσζεηηθφ πιηθφ (ΡΡ, non- woven), Latex- free 

6. Τιηθφ πνπ λα αθήλεη ην δέξκα λα αλαπλέεη, ππν-αιιεξγηθφ, άλεην, 

αληηηδξσηηθφ 

7. Αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν 

8. Αμηνιφγεζε δείγκαηνο 

6.Γάληηα εμεηαζηηθά ληηξηιίνπ ή (θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο) γάληηα 
latex κε πνύδξα ή ρσξίο πνύδξα  

 
Να είλαη ακθηδέμηα, λα έρνπλ αλαηνκηθφ ζρεδηαζκφ, κήθνο 240mm θαη 
εληζρπκέλε καλζέηα κε ζχζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ αλαδίπισζε ηνπ 
ξεβέξ. 
Να είλαη πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 
93/42/EEC, 89/686/EEC& 90/128/EEC.  
Δπίζεο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΝ 455-1, 2, 
3, 4. 
Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε S,M,L,XL. 
 

7.Πνδνλάξηα ηύπνπ κπόηαο 
 

Πιαζηηθά κηαο ρξήζεο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ. Να είλαη αδηάβξνρα,  ελψ 

πεξηκεηξηθά λα έρνπλ ιάζηηρν (ζην χςνο ηνπ γφλαηνπ) ψζηε λα εθαξκφδνπλ 

ζε φια ηα κεγέζε παπνπηζηψλ. Καηάιιεια γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ 

(ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα, θιηληθέο, ηαηξεία). 
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8.Πξνζηαηεπηηθά Μαηηώλ (Γπαιηά Πξνζηαζίαο) 
 

Οθζαικψλ, Γηαθαλή κε Πιεπξηθά Αλνίγκαηα Αεξηζκνχ. Να δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία έλαληη πγξψλ & αεξίσλ.   

9. Αζπίδα πξνζηαζίαο πξνζώπνπ ηαηξηθή 

 Να παξέρεη ηελ κέγηζηε πξνζηαζία πξνζψπνπ γηα λνζνθνκεία, 
νδνληηαηξεία, ηαηξηθά θαη ρεκηθά εξγαζηήξηα θαη γηα δηαζψζηεο εθηάθησλ 
αλαγθψλ. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αληηζακπσηηθφ πιηθφ 
 Να κελ επεξεάδεη ηε φξαζε ηνπ ρξήζηε 
 Να είλαη ειαθξηά, άλεηε,  κε καιαθφ ιάζηηρν ή  ηκάληα πνπ λα πεξλά γχξν 

απφ ην θεθάιη (κέησπν) 
 Υσξίο ιαηέμ 
 Ζ δηάθαλε αζπίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηψπνπ λα  πεξηιακβάλεη 

πξνζηαηεπηηθφ ζθνπγγάξη. 
Κάζε ζπζθεπαζία αζπίδαο πξνζηαζίαο πξνζψπνπ λα απνηειείηαη απφ ηξία 

(3) ηεκάρηα: 
1. Φχιιν πξνζηαζίαο. 
2. Βάζε ζηήξημεο. 
3. Ηκάληα ή Λάζηηρν πξνζαξκνγήο ζην θεθάιη 
 

10.Μπινύδεο Αδηάβξνρεο κε απνζηεηξσκέλεο κίαο ρξήζεο 

Μπινχδα αδηάβξνρε, κηαο ρξήζεο, κε εληζρπκέλα καλίθηα. Να δηαζέηεη 

καλζέηα, θνξδφληα θαη πιήξε θάιπςε πιάηεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

κε πθαζκέλν πιηθφ πγξναπσζεηηθφ, καιαθφ, λα παξέρεη εχινγε θπζηνινγηθή 

άλεζε ζηνλ ρξήζηε θαη λα ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία Η αλάθιεμεο. Να είλαη 

κεγέζνπο one size. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 89/686//EEC πνπ αθνξά ζηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΡΡΔ, 

Class III). 

11. Μπινύδεο Υεηξνπξγηθέο απνζηεηξσκέλεο Αδηάβξνρεο 

Μπινχδα ρεηξνπξγηθή κε καλζέηα, νιηθήο πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο – FFP ζε 

φιε ηελ επηθάλεηά ηεο ρσξίο λα θέξεη πιαζηηθέο εληζρχζεηο θαη ξαθέο γηα 

πξνζηαζία απφ ινηκψδε λνζήκαηα, 5 ζηξσκάησλ, κε ζεξκνθφιιεζε, 

απφιπηα αδηάβξνρε, απνζηεηξσκέλε κε αθηηλνβνιία, ειεχζεξε latex, κηαο 

ρξήζεο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλή θαη 

επξσπατθά πξφηππα θαη ζχκθσλα κε ην ΔΝ 13795.  

12. θεύαζκα γηα ηελ αληηζεςία ρεξηώλ ρσξίο ηε ρξήζε λεξνύ 

(αληηζεπηηθά) 
 

1. Τγξφ ή γέιε. 

2. Να πεξηέρεη σο δξαζηηθή νπζία ηελ αηζπιηθή αιθνφιε ηειηθή ζπγθέληξσζε 
70-80% λ/λ ή ηελ ηζνπξνππιηθή αιθνφιε ηειηθή ζπγθέληξσζε 70- 75%, λ/λ 
(ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΤ θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ). 
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3. Να επηηπγράλεη γξήγνξε αληηζεςία ζε ρξφλν απφ 30” έσο 1 '  

4. Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιια εγθεθξηκέλα δξαζηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ 
αληηζεςία ρεξηψλ (hydrogenperoxide, didecyldimethylammoniumchloride, 
iodineθ.α). 

5. Με ελπδαηηθνχο παξάγνληεο (πρ γιπθεξίλε). 

6. Να έρεη πνιχ θαιή ζπκβαηφηεηα κε ην δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί 
εξεζηζκνχο ζηε ζπρλή ρξήζε ηνπ. 

7. Να έρεη επξχ θάζκα δξαζηηθφηεηαο θαη λα θαηαζηξέθεη βαθηήξηα (θαη 
κπθνβαθηεξίδην ΣΒ), κχθεηεο , ηνχο (HBV, HIV, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ησλ ειπηξνθφξσλ). 

8. Να έρεη άδεηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ ΔΟΦ 
(ζπκπ. θαη απηψλ πνπ ππφθεηληαη ζηα: άξζξν 5 ηνπ Ν. 4681/2020 & 
ππ.αξ.37212/23-3-2Ο2Ο απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΦ). Δλαιιαθηηθά, 
θαη κε ηελ αλσηέξσ ζχλζεζε κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ πξντφληα πνπ είλαη 
εγθεθξηκέλα ζηελ ΔΔ σο βηνθηφλα θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ αληηζεςία ρεξηψλ 
(BiocidalProductRegulation (BPR; EU 528/2012). 
 

Γ. ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Γηα όια ηα δεηνύκελα είδε ΜΑΠ λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα επί πνηλή 

απόξξηςεο. 

Σα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη κέζα ζε εληαίν θάθειν ή θηβψηην κε ηελ έλδεημε 

«ΓΔΗΓΜΑΣΑ» θαη ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα 

δείγκαηα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ εηο δηπινχλ.  

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη επηπιένλ δείγκαηα 

θαηά ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 

ε θάζε δείγκα ζα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα ηα εμήο : 

1) Σν φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή 

2) Ο θσδ. αξηζ. ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο. 

Γείγκαηα πνπ δελ είλαη θαηά ηξφπν εκθαλή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ 

γίλνληαη δεθηά, 

Δθφζνλ ηα δείγκαηα αλήθνπλ ζε εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηνχην εγγξάθσο επί ηνπ δείγκαηνο ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηνλ ηξφπν θχιαμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηίζεληαη 

ππφςε ηνπ ηα δείγκαηα. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο θαη γεληθά ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

Οη Πξνκεζεπηέο δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ θαη ηερληθά θπιιάδηα ή prospectus 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Οη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεο ζα 

πξέπεη λα απνζηείινπλ  Τπεύζπλε δήισζε (πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζε 

εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 & 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) ηνπ Ν. 1599/1986), ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα πξέπεη 
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λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο, θαη ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα δειψλεηαη φηη : 

 Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρεη γηα ηνπο 
πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηεο αλαθεξφκελνπο ζηα άξζξα 73 
(εηδηθά παξ. 1, 2 θαη 4) θαη 74 ηνπ Ν 4412/2016, γηα ηνπο νπνίνπο νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο 
ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Σεξνχλ φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο, ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία 
(Δξγαηηθή – Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία).     

 Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα. 

 Ζ Πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηεο φξνπο ηεο παξνχζαο 
Γηαθήξπμεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 
γλψζε.  

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 
δηαγσγή βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαη φηη δελ έρνπλ 
δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ 
ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ή 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο , ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.   

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
 Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
 Παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγνχλ.  

 Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχνληαη γηα ηελ 
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 
2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζρεηηθφ 
δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. 

 Ζ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηξηάληα 
κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε πνηλή απφξξηςεο.   

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο  δχλαηαη 

λα δεηεζνχλ απφ ηνλ κεηνδφηε, απφ ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ πεξί 

πξνκεζεηψλ λνκνζεζία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
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 ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Οη πξνζθνξέο ζα αλαγξάθνπλ ηελ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 
 ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη  νη θξαηήζεηο, εθηφο ΦΠΑ. Πξνζθνξέο 

πνπ δεηνχλ απαιιαγή ηεο απφ ηεο θξαηήζεηο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
 
Α. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά (άζρεηα κε ηνλ ηξόπν 

απνζηνιήο ηνπο) ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξσηνθνιιεζνύλ, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ 28/08/2020  εκέξα 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ  θαη ώξα 10:15 π. κ.. 

 (Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία 

θαη ώξα δελ  ζα γίλνληαη δεθηέο  θαη ζα επηζηξέθνληαη σο 

εθπξόζεζκεο). 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέζα ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν (ν νπνίνο ζα θέξεη  ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, επσλπκία –δηεύζπλζε – ηειέθσλν- fax – Α.Φ.Μ. ), 

κε ηελ έλδεημε: 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 
<< ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..>> 

ΑΘΑΝΑΑΚΖ 2  
Σ.Κ. 11526 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ –ΑΘΖΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ : ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 28/08/2020 ΚΑΗ ΧΡΑ 10:30 π.κ. 
 
 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ 
ζα εκπεξηέρεη ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 92 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νηθείεο δηαηάμεηο : 
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο 
ππνθαθέινπο: 
α)  Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» Πεξηέρεη ηελ Τπεχζπλε δήισζε. 
β) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, 
ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο 
ελδείμεηο. (CE, Απνδεηθηηθά EN, Σερληθά θπιιάδηα θ.ι.π.)   
γ) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». Πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη Τπνδείγκαηνο. 
Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΚΔΛΟΗ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ 
νλνκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», 
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ») θαη ηελ πιήξε 
«ΔΠΩΝΤΜΗΑ» ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Λφγσ ηνπ επείγνληνο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα 

επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία, ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε 

Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο). 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο 

θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Καηά ηελ ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο 

θάθειν πξνζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ηεο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη  

φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά 

θχιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηή.  

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, θαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο κε ηελ 

παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη εηζεγείηαη θαη 

γλσκνδνηεί ζηελ ππεξεζία  γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ην νπνίν   εγθξίλεηαη 

απφ ηελ ππεξεζία. 

Σν πξαθηηθό πνπ ζα θαηαηεζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα 

απνζηαιεί ζην ΚΔ..Τ.ΠΔ. πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ ηειηθή 

έγθξηζε ησλ ηηκώλ ζύκθσλα κε  ηελ ππ΄ αξηζκ. 113/12-05-2020 Θέκα 1ν 

Απόθαζε ηνπ Κε..Τ.Πε. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεο ζα πξέπεη λα 

κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ζπγθεληξώζνπλ εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο (ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε). 

ΗΥΤ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ : 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΟΤ: 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγόηεξν εληόο 30 

εκεξώλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχβαζεο, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, 

αλάινγα κε ηελ παξαγγειία απφ ηελ Τπεξεζία.  

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ) (Άρζρο 80 

Ν.4412/2016) 

Λόγσ ηνπ επείγνληνο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζα 

δνζεί πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ ζηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

ηεζζαξαθνζηό πξώην άξζξν ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

Α΄84/13-04-2020) θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 

Σα  δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο  (απνδεηθηηθά  κέζα)  πνπ  θαιείηαη  λα  

ππνβάιεη  ν   πξνζσξηλφο  αλάδνρνο  είλαη  ηα εμήο:  

Α)  (Λόγοη αποθιεηζκού ποσ ζτεηίδοληαη κε ποηληθές 

θαηαδίθες),  απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν 

εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

 ηηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ. ), 
ΟΔ. Καη ΔΔ, ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

 

Β) (Λόγοη ποσ ζτεηίδοληαη κε ηελ θαηαβοιή θόρωλ ή εηζθορώλ θοηλωληθής 

αζθάιηζες) : 

Η) γηα ηελ θαηαβνιή θόξσλ,  απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε  ηεο ην 

ειιεληθφ δεκφζην. 

ΗΗ)  γηα  ηελ  θαηαβνιή  εηζθνξώλ  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο,  πηζηνπνηεηηθά

  πνπ  εθδίδνληαη  απφ  ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, πεξί ηνπ  φηη έρνπλ εθπιεξσζεί 

νη  ππνρξεψζεηο  ηνπ   θνξέα,  φζνλ  αθνξά   ζηελ   θαηαβνιή  ησλ   εηζθνξ
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ψλ  θνηλσληθήο αζθάιηζεο  ,  ζχκθσλα  κε  ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή 

λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θύξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε). 

Τα παρόληα δηθαηοιογεηηθά σποβάιιοληαη γηα ηολ οηθολοκηθό θορέα – 

προζωρηλό αλάδοτο θαη ζηελ περίπηωζε ποσ είλαη έλωζε γηα θάζε θορέα 

– κέιος ηες. 

Σε περίπηωζε σπεργοιαβίας ηοσ άρζροσ 12.6 ηες παρούζας, 

σποβάιιοληαη  θαη  γηα ηολ σπεργοιάβο. 

Τα παραπάλφ αποδεηθηηθά ηες παρ. Β λα είλαη ζε ηζτύ θαηά ηελ 

εκεροκελία θαηάζεζής ηες. 

Γ) (Λόγοη ποσ ζτεηίδοληαη κε αθερεγγσόηεηα ή επαγγεικαηηθό παράπηωκα): 

Η) γηα ηνπο  νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 

πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 

εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε 

ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. , ζχκθσλα κε ηεο θείκελεο δηαηάμεηο, 

σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα ( αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ) δελ 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Σα παξαπάλσ απνδεηθηηθά ηεο παξ. Γ λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη ηεο 

ηεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηεο πεξηπηψζεηο α΄ θαη 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

73, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ηεο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

ΗΗ) γηα ηε κε αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ηεο 

παξ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ  ή  εκπνξηθνχ  νξγαληζκνχ  ηεο  ρψξαο  φηη  δελ  ζπληξέρνπλ

  ζην  πξφζσπφ  ηνπ  νη νξηδφκελνη ζην κέξνο ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
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Γ. πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν ( 2 ) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο 

κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε 

δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηεο ζε απηφ.  Σνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 

Σν παξαπάλσ απνδεηθηηθό λα έτεη εθδοζεί έφς ηρηάληα εργάζηκες 

εκέρες πρηλ από ηελ σποβοιή ηοσ. 

Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

I. Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. 
ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη 
δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

II. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν 
δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

III. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο 
θαηαζηαηηθνχ. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. 

θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, 

αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή 

κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά 

πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηεο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  φηη δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην 

ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80_2_c
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηόο ησλ πεξηπηψζεσλ Α & 

Γ. Η. ηνπ παξφληνο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, , φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο. Δάλ 

θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δελ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ΚΑΗ ην 

επηθαηξνπνηεκέλν. 

Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ 

άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 ηεο απηά πξνζηέζεθαλ  κε ην λ.4605 /2019  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε 

(όισλ) ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ ζα γίλεη 

απνδεθηή ζε αληηθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ, αλά πεξίπησζε, 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016 κόλν Τπεύζπλε Γήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) ή ειεθηξνληθή ππεύζπλε δήισζε 

κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

άξζξνπ52 ηνπ λ. 4635/2019 (Α΄ 167), πνπ πξνβιέπεηαη ζην εηθνζηφ έβδνκν 

άξζξν ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), ηεο 

απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83),πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θαη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. 

ηελ ππνβαιιφκελε ππεχζπλε δήισζε δειψλνληαη απφ ηνλ επηιεγέληα 

αλάδνρν φηη: α) δελ ζπληξέρεη θαλέλα λφκηκν θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία, β) εμαθνινπζεί λα πιεξνί φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη γ) ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

λνκίκσο πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. (ΠΝΠ 

84/13.04.2020) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζην ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνύ πξώηνπ 

ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄84/13-04-2020, δελ 

πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ή 

αλάζεζεο, ηόηε θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη  παξαθξαηείηαη ε εγγπεηηθή 

θαιήο εθηέιεζεο.    

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 

ηξηάληα  (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ο ρξόλνο παξάδνζεο κπνξεί λα 

παξαηαζεί θαηόπηλ αηηηνιόγεζεο από ηνλ πξνκεζεπηή κόλν γηα ιόγνπο 

αλσηέξαο βίαο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο. 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη θαη 

ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο. ηελ πεξίπησζε  πνπ ν 
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αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη 

ηεο πξνβιεπφκελεο ηεο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο επαχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο, ην αλψηαην κέρξη πνζνζηνχ 30%, ή κείσζε απηήο κέρξη 

πνζνζηνχ 50%. Δπαχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο πέξα ηνπ 30% ή 

κείσζε απηήο κέρξη πνζνζηνχ θάησ ηνπ 50% επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ 

ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο  θαη ηνπ πξνκεζεπηή. 

Η Υπερεζία, δηαηερεί ηο δηθαίφκα ηες κε θαηαθύρφζες - 

ζσκβαζηοποίεζες θαη απορρόθεζες κέροσς ή ηοσ ζσλόιοσ ηες 

δεηούκελες από ηελ πρόζθιεζε ποζόηεηας ηφλ εηδώλ. 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, 

θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 

εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, 

ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο 

εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο (θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.).Ζ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4412/2016, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016, ζε ακθφηεξεο δε ηηο πεξηπηψζεηο 
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εθφζνλ ε ελ ιφγσ εθαξκνγή δηαηάμεσλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα 

ξεηψο ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 

εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 

παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 

2014/24/EE, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ κε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο 

δχν κελψλ. Ωο ηεο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ επηβαξχλεηαη κε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ παξαθξαηνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ 

εληάικαηνο πιεξσκήο θαη απνδίλνληαη αξκνδίσο.   

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ηεο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 

 Τπέξ Γεκνζίνπ, παξαθξάηεζε πνζνζηνχ 0,02% επί ηεο αμίαο ησλ 
ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, 
κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ 
πνζνχ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Πνζνζηφ 2% ζχκθσλα κε ηελ αξ. Γπα/γ./π./νηθ. 36932/1703-2009 
Κ.Τ.Α ζε εθαξκνγή ηνπ Α:3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

 θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 
52/01.04.2019 Σεχρνο Α’) πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 375 παξ. 7 
ηνπ Ν.4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ. Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη 
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ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 
ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά ηεο θείκελεο δηαηάμεηο 

 Τπέξ Α.Δ.Π.Π. 0,08% Δθαξκφδεηαη ηεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 ηεο 
ηζρχνπλ, απφ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα ή θεληξηθή αξρή 
αγνξψλ αλεμαξηήησο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. 
Καηαιακβάλεη ηεο ηεο ζπκβάζεηο αλεμαξηήησο πνζνχ, πνπ έρνπλ 
ζπλαθζεί κεηά ηελ 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 – ΦΔΚ 147Α Άξζξν 
350, Κ.Τ.Α. 1191/2017 – ΦΔΚ969Β). Ζ αλσηέξσ θξάηεζε ππάγεηαη 
ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ ππνινγίδεηαη κε 
πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ. Σν πνζφ απηφ απνηειεί έζνδν 
ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ αληίζηνηρα θαη απνδίδεηαη θαηά ηεο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 

 παξαθξάηεζε  θφξνπ  4%  επί  ηεο  θαζαξήο  ζπκβαηηθήο  
αμίαο  ησλ  εηδψλ,  (άξζξν  64 4172/2013) 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 

Οη  θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ θαζαξή (πιελ ΦΠΑ) αμία ηνπ ηηκνινγίνπ θαη 

ζε απηέο (εθηφο ηνπ θφξνπ) επηβάιιεηαη  ην λφκηκν ραξηφζεκν. 

ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο, 

κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 113/12-05-2020 Θέκα 1ν Απφθαζεο ηνπ Κε..Τ.Πε. ή κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 

ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

106 ηνπ Ν.4412. 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

κέζσ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη  κε ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο  

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο ηεο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
ππνρξενχηαη κφλνο ηεο ηεο απνθαηάζηαζή ηεο. 
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2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηεο 
ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) 
ΠΟΟΣΖΣΔ ΣΜΥ 

ΚΟΣΟ 

/ ΣΜΥ 

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΚΟΣΟ 
Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΗΚΟ

ΚΟΣΟ  

ΜΔ ΦΠΑ 

1 

Υεηξνπξγηθέο 

Μάζθεο  3play κε 

ιάζηηρν 1.500.000 

     

2 

Μάζθα 

Αλαπλεπζηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηχπνπ 

FFP2 12.000 

     

3 

Μάζθα 

Αλαπλεπζηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηχπνπ 

FFP3 13.500 

     

4 

Πξνζηαηεπηηθή 

νιφζσκε θφξκα 

ΣΤΠΟΤ TYVEK 3.000 

     

5 

Καιχκκαηα 

θεθαιήο 60.000 

     

6 

Γάληηα εμεηαζηηθά 

(Εεπγάξηα) 750.000 

     

7 

Πνδνλάξηα ηχπνπ 

κπφηαο 90.000 

     

8 

Πξνζηαηεπηηθά 

Μαηηψλ (Γπαιηά 

Πξνζηαζίαο)  750 

     

9 

Αζπίδα 

πξνζηαζίαο 

πξνζψπνπ ηαηξηθή 900 
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10 

Μπινχδεο 

Αδηάβξνρεο κε 

απνζηεηξσκέλεο 

κίαο ρξήζεο 45.000 

     

11 

Μπινχδεο 

Υεηξνπξγηθέο 

απνζηεηξσκέλεο 

Αδηάβξνρεο 12.000 

     

12 

Αληηζεπηηθφ 

Υεξηψλ (1/2 ιίηξν) 6.750 

     

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

1. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΜΑΚΔ 3 PLY ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  
Υεηξνπξγηθή κάζθα κε ιάζηηρν ηξηψλ 

ζηξσκάησλ. 

  

2.  

Να είλαη ππναιιεξγηθή, 
θαηαζθεπαζκέλε απφ καιαθφ πιηθφ, 

άλεηε, αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία κε 
άξηζηε αεξνδηαπεξαηφηεηα. 

  

3.  

Να έρεη κεγάια εληζρπκέλα θνξδφληα 

θαη καιαθφ επηξξήλεην έιαζκα  θαζ' 

φιν ην κήθνο ηεο κάζθαο . 

  

4.  

Να παξέρεη πςειή βαθηεξηαθή 
πξνζηαζία, δηαζέηνληαο εζσηεξηθφ 

θίιηξν απφδνζεο 99,8% BFE, ζην 1 
micro, ρακειήο αληίζηαζεο ζηελ 

δηέιεπζε ηνπ αέξα πνπ πξνζθέξεη 
άλεηε αλαπλνή. 

  

5.  

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ΔΝ-14683, θαηεγνξία ΗΗ. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

2.ΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΤΠΟΤ FFP2 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο FPP2 κε 

βαιβίδα.  

  

1. 

Να είλαη αλαδηπινχκελε, ηξίπηπρεο 

θαηαζθεπήο κε ηα ηξία ηκήκαηα λα 

επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα πξνζψπνπ θαη 

λα δηαζθαιίδνπλ ηε κε εηζρψξεζε 

κνιπζκαηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

κάζθαο. 

  

2. 

Να δηαζέηεη θακπχιν, ρακειφ πξνθίι 

γηα λα παξέρεη θαιχηεξε νξαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε θαη λα είλαη ε ρξήζε ηεο 

ζπκβαηή θαη κε άιια κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο (πρ γπαιηά πξνζηαζίαο). 

  

3. 

Αλεπίζηξνθε βαιβίδα δηάθξαγκα 

πνπ αλνίγεη παξαβνιηθά γηα εχθνιε 

εθπλνή θαη κείσζε ηεο ζεξκφηεηαο. 

  

4. 

Σν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ελδερφκελε κφιπλζή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο. 

  

5. 

ε θάζε κάζθα λα αλαγξάθεηαη ην 

πξφηππν θαηαζθεπήο EN 149:2001, 

ην επίπεδν πξνζηαζίαο, ν θσδηθφο 

εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο CE, ν 

θσδηθφο πξντφληνο θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο. 

  

6. 

Να θαηαηίζεληαη επί πνηλή 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα 

πξφηππα EN 149:2001+A1:2009. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

3. ΜΑΚΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΤΠΟΤ FFP3 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο FFP3 κε 

βαιβίδα. 

  

1. 

Να είλαη αλαδηπινχκελε, ηξίπηπρεο 

θαηαζθεπήο κε ηα ηξία ηκήκαηα λα 

επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα πξνζψπνπ θαη 

λα δηαζθαιίδνπλ ηε κε εηζρψξεζε 

κνιπζκαηηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

κάζθαο. 

  

2. 

Να δηαζέηεη θακπχιν, ρακειφ πξνθίι 

γηα λα παξέρεη θαιχηεξε νξαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε θαη λα είλαη ε ρξήζε ηεο 

ζπκβαηή θαη κε άιια κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο (πρ γπαιηά πξνζηαζίαο). 

  

3. 

Αλεπίζηξνθε βαιβίδα κε δηάθξαγκα 

πνπ αλνίγεη παξαβνιηθά γηα εχθνιε 

εθπλνή θαη κείσζε ηεο ζεξκφηεηαο. 

  

4. 

Σν πξντφλ λα δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ελδερφκελε κφιπλζή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο. 

  

5. 

ε θάζε κάζθα λα αλαγξάθεηαη ην 

πξφηππν θαηαζθεπήο EN 149:2001, 

ην επίπεδν πξνζηαζίαο, ν θσδηθφο 

εξγαζηεξίνπ πηζηνπνίεζεο CE, ν 

θσδηθφο πξντφληνο θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο. 

  

6. 

Να θαηαηίζεληαη επί πνηλή 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο κε ηα 

πξφηππα EN 149:2001+A1:2009.  
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

4.ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΖ ΟΛΟΧΜΖ ΦΟΡΜΑ ΣΤΠΟΤ TYVEK 
            

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  
Οιφζσκε Πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία κε 

ελζσκαησκέλν θάιπκκα θεθαιήο 

  

2. 
Να κελ πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο νχηε 

λα έρεη αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

  

3. Να είλαη πγξναπσζεηηθή, αδηάβξνρε θαη 

αδηαθαλήο 

  

4.  
Να παξακέλεη αδηάβξνρε θαη πγξναπσζεηηθή 

φζν δηαξθεί ε ρξήζε ηεο 

  

5. 

Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ειαθξηά θαη 

εχθακπηε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

άλεζε ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θνξά, λα κελ 

παξεκπνδίδεη ηηο θηλήζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα 

παξέρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 

  

6. 

 

Να έρεη καθξηά καλίθηα ηα νπνία ζην ηειείσκά 

ηνπο λα θέξνπλ καλζέηα απφ ιάζηηρν 

  

7. 
Να ππάξρεη ιάζηηρν ζπγθξάηεζεο θαη ζηα 

θάησ άθξα 

  

8. Υσξίο εκθαλείο ξαθέο   

9. 

 

Οη ελψζεηο λα είλαη κε ζεξκφ-ζπγθφιιεζε θαη 

θαιπκκέλεο 

  

10. 

Σν θεξκνπάξ λα θαιχπηεηαη κε 

ελζσκαησκέλε απηνθφιιεηε ηαηλία, φπσο θαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ 

  

11. 

Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεγάιεο δηάξθεηαο 

έθζεζεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ βηνινγηθφ ή ρεκηθφ 

παξάγνληα 

  

12. Να πξνζθέξεηαη ζε κεγέζε Μ, L, XL   

Απαηηήζεηο — ζπκκνξθώζεηο 
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1. Οιφζσκε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 

θαηεγνξίαο ΗΗΗ 

  

2.  

Να πιεξνί ηα πξφηππα πνπ έρεη ζέζεη ν 

ΔΛΟΣ θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δπξσπατθή 

Νφξκα ΔΝ14 126/2004 (Performance 

requirements and test methods for protective 

clothing against infective agents) 

  

3. 

Σχπνπ 4-Β Να πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 

14605:2005 +Α1 2009 (protective clothing 

against liquid chemicals - performance 

requirements for do thing with liquid-tight 

(type 3) or spray tight (type 4) connections, 

including items providing protection to parts of 

the body only (types PB [3] and PB 

  

4. 

Να πιεξνί ην πξφηππν ΔΝ 14325: 

2001(Protective clothing against chemicals. 

Test methods and performance classification 

of chemical protective clothing materials, 

seams, joins and assemblages) 

  

5. 
Να έρεη CE marking απφ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ (θαηεγνξίαο ΗΗΗ ζχκθσλα κε ΔΗ-) 

2016/425) 

  

6. Υξφλνο ηδίαο δσήο πξντφληνο >5 έηε   

7. Μέζα ζηε ζπζθεπαζία λα ππάξρεη πιήξεο 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πξντφληνο 

  

8. 

Σαπηφρξνλα λα είλαη εκθαλείο ζηε 

ζπζθεπαζία, φιεο νη άιιεο απαηηνχκελεο 

ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ηηο εθαξκφζηκεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ γηα 

πξνζηαζία απφ ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο (ε θαηεγνξηνπνίεζε, ν ηχπνο, ην 

κέγεζνο, ηα πηθηνγξάκκαηα, εκεξνκελία 

θαηαζθεπήο, ν αξηζκφο παξηίδαο θιπ) 

  

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

5. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ 

 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ  ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  
Υεηξνπξγηθά θαιχκκαηα 

θεθαιήο θαηεγνξίαο Η 
    

2.  

ρήκαηνο κπεξέ κε 

ιάζηηρν ζρήκαηνο w γχξσ 

απφ ην θεθάιη 
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3.  Γηακέηξνπ πεξίπνπ 52 cm     

4.  Μηαο ρξήζεο     

5.  

  Τγξφ απσζεηηθφ πιηθφ 

(ΡΡ, non- woven), Latex- 

free 

  
  

6.  

Τιηθφ πνπ λα αθήλεη ην 

δέξκα λα αλαπλέεη, ππν-

αιιεξγηθφ, άλεην, 

αληηηδξσηηθφ 

 

  

7.  Αλζεθηηθά ζην ζθίζηκν    

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
6. Γάληηα εμεηαζηηθά ληηξηιίνπ ή (θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο) γάληηα 
latex κε πνύδξα ή ρσξίο πνύδξα  

 

Γάληηα εμεηαζηηθά ληηξηιίνπ ή (θαη ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο) γάληηα latex κε πνύδξα 

ή ρσξίο πνύδξα  

ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 

1. 
Να είλαη ακθηδέμηα 

  

 

2. 
λα έρνπλ αλαηνκηθφ ζρεδηαζκφ 

  

 

3. 

κήθνο 240mm θαη εληζρπκέλε καλζέηα κε 

ζχζηεκα πνπ λα εκπνδίδεη ηελ αλαδίπισζε 

ηνπ ξεβέξ 

  

 

4. 

Να είλαη πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 

93/42/EEC, 89/686/EEC& 90/128/EEC 

  

 

5. 

Δπίζεο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΝ 455-1, 2, 3, 4 

  

6. Να δηαηίζεληαη ζε κεγέζε S,M,L,XL   
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

              7.  ΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΣΤΠΟΤ ΜΠΟΣΑ 

 

 ΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΣΤΠΟΤ ΜΠΟΣΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  
 Πιαζηηθά κηαο ρξήζεο απφ αλζεθηηθφ 

πιηθφ. 

  

2.  

1.   Να είλαη αδηάβξνρα,  ελψ πεξηκεηξηθά λα 

έρνπλ ιάζηηρν (ζην χςνο ηνπ γφλαηνπ) 

ψζηε λα εθαξκφδνπλ ζε φια ηα κεγέζε 

παπνπηζηψλ. 

  

3.  
Καηάιιεια γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο γηαηξψλ 

(ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα, θιηληθέο, ηαηξεία).  

  

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

8. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΜΑΣΗΧΝ (ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ) 
 

 Γπαιηά πξνζηαζίαο νθζαικώλ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. 
Οθζαικψλ, Γηαθαλή κε 

Πιεπξηθά Αλνίγκαηα 

Αεξηζκνχ   

  
  

 

2. 

 Να δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία έλαληη πγξψλ & 

αεξίσλ.   

  

  

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
9.ΑΠΗΓΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ 

 

 ΑΠΗΓΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  

Να παξέρεη ηελ κέγηζηε πξνζηαζία 
πξνζψπνπ γηα λνζνθνκεία, νδνληηαηξεία, 
ηαηξηθά θαη ρεκηθά εξγαζηήξηα θαη γηα 
δηαζψζηεο εθηάθησλ αλαγθψλ 

  

 2. 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

αληηζακβσηηθφ πιηθφ 
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3.  Να κελ επεξεάδεη ηε φξαζε ηνπ ρξήζηε.   

4. 

Να είλαη ειαθξηά, άλεηε,  κε καιαθφ 

ιάζηηρν ή  ηκάληα πνπ λα πεξλά γχξσ απφ 

ην θεθάιη (κέησπν) 

  

5.  Υσξίο ιαηέμ   

6.  

Ζ δηάθαλε αζπίδα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

κεηψπνπ λα  πεξηιακβάλεη πξνζηαηεπηηθφ 

ζθνπγγάξη. 

  

7. 

Κάζε ζπζθεπαζία αζπίδαο πξνζηαζίαο 

πξνζψπνπ λα απνηειείηαη απφ ηξία (3) 

ηεκάρηα: 

1. Φχιιν πξνζηαζίαο. 

2. Βάζε ζηήξημεο. 

3. Ηκάληα ή Λάζηηρν πξνζαξκνγήο ζην 

θεθάιη 

 

  

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

10.ΜΠΛΟΤΕΔ ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

ΜΠΛΟΤΖΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕ ΜΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ ΜΙΑ 

ΧΡΗΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. Μπινχδα αδηάβξνρε 
  

2. κηαο ρξήζεο   

3. κε εληζρπκέλα καλίθηα   

4. 
Να δηαζέηεη καλζέηα, θνξδφληα θαη πιήξε θάιπςε 

πιάηεο 

  

5. 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κε πθαζκέλν πιηθφ 

πγξναπσζεηηθφ, καιαθφ 
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6. 
λα παξέρεη εχινγε θπζηνινγηθή άλεζε ζηνλ ρξήζηε 

θαη λα ηαμηλνκείηαη ζηελ θαηεγνξία Η αλάθιεμεο 

  

7. Να είλαη κεγέζνπο one size   

 

8. 

Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 89/686//EEC πνπ αθνξά ζηα Μέζα 

Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΡΡΔ, Class III) 

  

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

11. ΜΠΛΟΤΕΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΑΓΗΑΒΡΟΥΔ 
 

 Μπινύδεο Υεηξνπξγηθέο απνζηεηξσκέλεο Αδηάβξνρεο ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. 

Μπινχδα ρεηξνπξγηθή κε καλζέηα, νιηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο – FFP ζε φιε ηελ 

επηθάλεηά ηεο ρσξίο λα θέξεη πιαζηηθέο εληζρχζεηο 

θαη ξαθέο γηα πξνζηαζία απφ ινηκψδε λνζήκαηα 

  

2. 5 ζηξσκάησλ   

3. κε ζεξκνθφιιεζε   

4. απφιπηα αδηάβξνρε   

5. απνζηεηξσκέλε κε αθηηλνβνιία   

6.  ειεχζεξε latex   

7. κηαο ρξήζεο   

 

8. 

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα θαη ζχκθσλα κε ην 

ΔΝ 13795 

  

 
 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
12. ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ (1/2 lt) 

 ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΟ ΥΔΡΗΧΝ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 1. Τγξφ ή γέιε   
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2.  

Να πεξηέρεη σο δξαζηηθή νπζία ηελ 

αηζπιηθή αιθνφιε ηειηθή ζπγθέληξσζε 70-

80% λ/λ ή ηελ ηζνπξνππιηθή αιθνφιε 

ηειηθή ζπγθέληξσζε 70- 75%, λ/λ 

(ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΠΟΤ θαη 

άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ) 

  

 3. 
Να επηηπγράλεη γξήγνξε αληηζεςία ζε 

ρξφλν απφ 30” έσο 1 ' 

  

4. 

Μπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιια εγθεθξηκέλα 

δξαζηηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ αληηζεςία 

ρεξηψλ (hydrogenperoxide, 

didecyldimethylammoniumchloride, iodine 

θ.α) 

  

5. Με ελπδαηηθνχο παξάγνληεο (πρ 

γιπθεξίλε) 

  

6. 

Να έρεη πνιχ θαιή ζπκβαηφηεηα κε ην 

δέξκα θαη λα κελ πξνθαιεί εξεζηζκνχο ζηε 

ζπρλή ρξήζε ηνπ 

  

7. 

Να έρεη επξχ θάζκα δξαζηηθφηεηαο θαη λα 

θαηαζηξέθεη βαθηήξηα (θαη κπθνβαθηεξίδην 

ΣΒ), κχθεηεο , ηνχο (HBV, HIV, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

ειπηξνθφξσλ) 

  

8. 

Να έρεη άδεηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνλ ΔΟΦ (ζπκπ. θαη απηψλ 

πνπ ππφθεηληαη ζηα: άξζξν 5 ηνπ Ν. 

4681/2020 & ππ.αξ.37212/23-3-2Ο2Ο 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΦ) 

  

9. 

Δλαιιαθηηθά, θαη κε ηελ αλσηέξσ 

ζχλζεζε κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ 

πξντφληα πνπ είλαη εγθεθξηκέλα ζηελ ΔΔ 

σο βηνθηφλα θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ 

αληηζεςία ρεξηψλ 

(BiocidalProductRegulation (BPR; EU 

528/2012) 

  

 

 

Οη παξαπνκπέο λα ηεθκεξηώλνληαη θαη λα ππνδεηθλύνληαη κε 

ππνγξακκίζεηο θαη ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πάλσ ζηα ηερληθά 

θπιιάδηα. Όζν αθνξά ζηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ( CE, ISO, 
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ζπκκόξθσζε κε ΔΝ λα αξηζκνύληαη θαη λα δειώλεηαη ζηελ παξαπνκπή 

ν αύμσλ αξηζκόο ηνπο).  

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

 

ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΑΠΛ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
Γ/ΝΣΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
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