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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΜΕΩ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 
  
για τθν επείγουςα προμικεια « Εξοπλιςμοφ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ » για τθν 
προςταςία του προςωπικοφ των Δθμόςιων Δομϊν τθσ 1θσ ΥΡΕ Αττικισ από τον 
κορωνοϊό (CPV: 33141420-0 - Χειρουργικά γάντια, CPV: 33140000-3 - Ιατρικά 
Αναλϊςιμα, CPV: 33631600-8 - Απολυμαντικά Αντιςθπτικά) ςε ποςοςτό 15% από το 
Νοςοκομείο με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.  
  
 Ζχοντασ υπ’ όψιν:  
  
1. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 42/Αϋ/25-2-2020 παρ. 
3 «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ».   
2. Τθν Ρ.Ν.Ρ. (ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» και ειδικότερα το άρκρο 8.   
3. Τθν Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ 64/Αϋ/ 14.03.2020) Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ 
ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19.  
4. Τθν Ρ.Ν.Ρ ( ΦΕΚ 68/20.03.2020 Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των 
ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ 
κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 
τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  
5. Τθν ΡΝΡ  (ΦΕΚ Αϋ75  30.03.2020) Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ.  
6. Το Ν. 4682 ((ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. 
«Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (Αϋ 42), 
β) τθσ από 11.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν 
ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19  και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ 
τθσ διάδοςισ του» (Aϋ 55) και γ) τθσ από 14.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα 
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αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19» 
(Αϋ 64) και άλλεσ διατάξεισ.  
7. Τθν ΡΝΡ  (84/Α’/  13-4-20) « Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ 
διατάξεισ». 
 8. Το από 24.04.2020 πρακτικό τθσ 112θσ Συνεδρίαςθσ  Κε ΣΥ. ΡΕ  
9. Το από 12.05.2020 πρακτικό τθσ 113θσ Συνεδρίαςθσ  Κε ΣΥ. ΡΕ.  
10. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 525/26129/14-8-2020 Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ  για τθν Ρρομικεια 
Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Διοίκθςθσ τθσ 1θσ 
Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςε ποςοςτό 15%,για το ζτοσ 2020. 
11. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ»), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  
12. Θ Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2020/C108 I/01 01-04-20 13. Του Ρ.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016), άρκρο 9 παρ. 4 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ».  
14. Τθν υπ’ αρικμ. Γ2γ/32602 (ΦΕΚ 2199/Βϋ/06.06.2020  με κζμα τον οριςμό των 
Υγειονομικϊν Ρεριφερειϊν ωσ Κ.Α.Α βάςει τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 41 του 
4412/2016.  
15. Τθν υπϋ αρ. πρωτ. 25471/09.06.2020  (ΑΔΑ: Ω8Υ5469Θ26-Τ47) Απόφαςθ 
Διοικθτι τθσ 1θσ ΥΡΕ με κζμα: τθν ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 
ποςοτιτων των ειδϊν και τθν ζγκριςθ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.   
16. Το αρικμ. 34973/6-8-2020ζγγραφο τθσ 1θ ΥΡΕ με κζμα «ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για τθν προμικεια ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»   
  

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε τ α ι 
  
Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ – Συλλογι Ρροςφορϊν  μζςω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
για τθν επείγουςα Ρρομικεια « Εξοπλιςμοφ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ » για τθν 
προςταςία του προςωπικοφ των Δθμόςιων Δομϊν τθσ 1θσ ΥΡΕ Αττικισ-  (15% επί 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ) από τον κορωνοϊό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.  
CPV Ειδϊν:   33141420-0 Χειρουργικά γάντια  (όχι latex) 33631600-8 Απολυμαντικά 
Αντιςθπτικά 1/2 λίτρου & 33140000-3  Ιατρικά Αναλϊςιμα Απλζσ Χειρουργικζσ 
Μάςκεσ, FFP2, FFP3, Στολζσ τφπου TYVEC, Καλφμματα κεφαλισ, Ροδονάρια μακριά 
(μπότεσ), Ρροςτατευτικά Ματιϊν (γυαλιά), Ρροςτατευτικά Ματιϊν (αςπίδεσ), 
Μπλοφηεσ μίασ χριςθσ εξεταςτικζσ αδιάβροχεσ, Μπλοφηεσ χειρουργείου 
αποςτειρωμζνεσ. 
  

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 1θσ ΥΡΕ Αττικισ -  (15% επί τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ ) , με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ωσ ακολοφκωσ:   
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α/α 

 

Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ 
Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

1.  Μάςκεσ απλζσ  1.500.000 

2.  FFP2  12.000 

3.  FFP3 13.500  

4.  TYVEC  3.000 

5.  Καλφμματα κεφαλισ  60.000 

6.  Γάντια όχι latex (ηευγαρια)  750.000 

7.  Ροδονάρια μακριά (μπότεσ) 90.000  

8.  Ρροςτατευτικά ματιϊν  ( γυαλιά)  750 

9.  Ρροςτατευτικά ματιϊν (αςπίδεσ)  900 

10.  Μπλοφηα μιασ χριςθσ εξεταςτικι 

αδιάβροχθ 

  
45.000 

11.  Μπλοφηεσ Χειρουργείου 

αποςτειρωμζνεσ 
 12.000 

12.  Αντιςθπτικά 1/2 λίτρου  6.750 

 
 
Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ.  Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται όχι μόνο για το 
ςφνολο των ηθτουμζνων ποςοτιτων ανά είδοσ, αλλά και για μζροσ τθσ ποςότθτασ 
εκάςτου είδουσ. Θ Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ που θ οικονομικότερθ από άποψθ 
τιμισ προςφορά, δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ που ορίηεται 
ςτθν πρόςκλθςθ εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου παράδοςθσ, διατθρεί το 
δικαίωμα τθσ κατακφρωςθσ τθσ υπόλοιπθσ ποςότθτασ των ειδϊν από τθν αμζςωσ 
επόμενθ οικονομικότερθ προςφορά. Σε περίπτωςθ και πάλι μθ κάλυψθσ των 
ποςοτιτων, θ διαδικαςία αυτι κα ακολουκθκεί ζωσ τθν προμικεια τθσ ςυνολικισ 
ποςότθτασ των ειδϊν.   Επιςιμανςθ: Οι τελικζσ τιμζσ που κα προκφψουν από τισ 
διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ πρζπει να ζχουν τθν τελικι ζγκριςθ από το ΚΕΤΠΕ  
  
Θ Ρρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ 
και τθσ Υπθρεςίασ.  
 
  
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΩΝ ΑΣΟΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΘ ΔΙΑΔΟΘ ΣΟΤ 
ΚΟΡΩΝOΪΟΤ  
  
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ  
  
1. Τα υλικά που παραδίδονται πρζπει τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά να βρίςκονται 
ςε απόλυτθ ςυμφωνία με τθν τεχνικι προςφορά του προμθκευτι.  
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2. Ειδικότερα, τα προςφερόμενα υλικά πρζπει να πλθροφν τουσ εξισ όρουσ: 2.1. Να 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ των φορζων για τθ χριςθ που προορίηονται. 
2.2. Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν παράγραφο  2.3. Να ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξθσ. 2.4. Να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου. 2.5. Να ζχουν κατάλλθλθ 
ςυςκευαςία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο.  Το προϊόν πρζπει να 
είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ του να μθν ζχει 
παρζλκει χρόνοσ μεγαλφτεροσ από το ζνα τρίτο (1/3) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ 
του. Ο προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αντικακιςτά κάκε ποςότθτα προϊόντων που 
ζχουν αλλοιωκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, μολονότι ζχουν τθρθκεί οι 
ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ που προβλζπονται από τον καταςκευαςτι. 
 3. Θ ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ:  
3.1. Θ ςυςκευαςία κα είναι του εργοςταςίου παραγωγισ. Το κόςτοσ τθσ δεν κα 
επιβαρφνεται με πρόςκετα υλικά που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι.  
3.2. Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του 
περιεχομζνου τθσ, πρζπει να αναγράφονται οι ακόλουκεσ ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά  ι 
Αγγλικά, με τθν επιφφλαξθ τυχόν διαφορετικϊν ι ειδικότερων ρυκμίςεων τθσ 
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ και τθσ υπ’ αρικ. ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-9-2009 Κοινισ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ με τθν οποία ζγινε θ προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
προσ αυτιν: 3.2.1 Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. Εάν ο 
καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει να 
αναγράφεται θ επωνυμία και  διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του. 3.2.2 Τα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ 
αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει το προϊόν, τθν 
ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ. 3.2.3 Θ θμερομθνία μζχρι τθν 
οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ υποβιβαςμό τθσ 
επίδοςθσ.  3.2.4 Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι/ και  χειριςμοφ. 3.2.5 Τισ 
ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ και προφυλάξεισ.  
  
Β. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ   
  
Επιπλζον των παραπάνω γενικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν κα πρζπει να ιςχφουν: 1. 
Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να ζχουν χρόνο αποςτείρωςθσ (shelf life) 
τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 2. Θ διεργαςία αποςτείρωςθσ των προϊόντων πρζπει να 
επικυρϊνεται και να ελζγχεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των αντίςτοιχων 
εναρμονιςμζνων προτφπων. 3. Στθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται 
με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο τα παρακάτω ςτοιχεία: α. θ ζνδειξθ 
«ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟ», β. θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ, γ. θ ζνδειξθ τθσ οριακισ 
θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα, δ. θ ζνδειξθ ότι το 
προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ.  
  
  
Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΩΝ ΗΘΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ   
  
1. Χειρουργικζσ Μάςκεσ   3play με λάςτιχο Χειρουργικι μάςκα με λάςτιχο τριϊν 
ςτρωμάτων.  Να είναι υποαλλεργικι, καταςκευαςμζνθ από μαλακό υλικό, άνετθ, 
ανκεκτικι ςτθν υγραςία με άριςτθ αεροδιαπερατότθτα.  Να ζχει μεγάλα 
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ενιςχυμζνα κορδόνια και μαλακό επιρρινειο ζλαςμα  κακ' όλο το μικοσ τθσ μάςκασ  
Να παρζχει υψθλι βακτθριακι προςταςία, διακζτοντασ εςωτερικό φίλτρο 
απόδοςθσ 99,8% BFE, ςτο 1 micro, χαμθλισ αντίςταςθσ ςτθν διζλευςθ του αζρα 
που προςφζρει άνετθ αναπνοι.  Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ-14683, κατθγορία ΙΙ.   
     
2. Μάςκα Αναπνευςτικισ Προςταςίασ τφπου FFP2  Μάςκα προςταςίασ τθσ 
αναπνοισ FPP2 με βαλβίδα. 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. Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα 
ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ). Ανεπίςτροφθ βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει 
παραβολικά για εφκολθ εκπνοι και μείωςθ τθσ κερμότθτασ. Το προϊόν να 
διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ μόλυνςι 
κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. Σε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο 
καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου 
πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ. Να κατατίκενται επί 
ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα 
EN 149:2001+A1:2009.  
 
3.  Μάςκα Αναπνευςτικισ Προςταςίασ τφπου FFP3 Μάςκα προςταςίασ τθσ 
αναπνοισ FPP3 με βαλβίδα. 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. Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει καλφτερθ ορατότθτα 
ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ 
προςταςίασ (πχ γυαλιά προςταςίασ). Ανεπίςτροφθ βαλβίδα με διάφραγμα που 
ανοίγει παραβολικά για εφκολθ εκπνοι και μείωςθ τθσ κερμότθτασ. Το προϊόν να 
διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ μόλυνςι 
κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. Σε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο 
καταςκευισ EN 149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου 
πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ. Να κατατίκενται επί 
ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα 
EN 149:2001+A1:2009.   
  
4.Προςτατευτικι ολόςωμθ φόρμα ΣΤΠΟΤ TYVEK 
 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ολόςωμων προςτατευτικϊν ενδυμαςιϊν με ενςωματωμζνο 

κάλυμμα κεφαλισ (ςτολζσ TYVEK) 

1. Ολόςωμθ Ρροςτατευτικι ενδυμαςία με ενςωματωμζνο κάλυμμα κεφαλισ. 

2. Να μθν προκαλεί ερεκιςμό του δζρματοσ οφτε να ζχει ανεπικφμθτεσ 

επιπτϊςεισ ςτθν υγεία. 

3. Να είναι υγροαπωκθτικι, αδιάβροχθ και αδιαφανισ. 

4. Να παραμζνει αδιάβροχθ και υγροαπωκθτικι όςο διαρκεί θ χριςθ τθσ. 
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5. Να είναι όςο το δυνατόν ελαφριά και εφκαμπτθ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί 

θ άνεςθ του ατόμου που τθ φορά, να μθν παρεμποδίηει τισ κινιςεισ και 

ταυτόχρονα να παρζχει αποτελεςματικι προςταςία. 

6. Να ζχει μακριά μανίκια τα οποία ςτο τελείωμά τουσ να φζρουν μανςζτα από 

λάςτιχο. 

7. Να υπάρχει λάςτιχο ςυγκράτθςθσ και ςτα κάτω άκρα. 

8. Χωρίσ εμφανείσ ραφζσ. Οι ενϊςεισ να είναι με κερμό-ςυγκόλλθςθ και 

καλυμμζνεσ. Το φερμουάρ να καλφπτεται με ενςωματωμζνθ αυτοκόλλθτθ 

ταινία, όπωσ και ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 

9. Να δίνεται θ δυνατότθτα μεγάλθσ διάρκειασ ζκκεςθσ του χριςτθ ςτον 

βιολογικό ι χθμικό παράγοντα. 

10. Να προςφζρεται ςε μεγζκθ Μ, L, XL. 

Απαιτιςεισ — ςυμμορφϊςεισ 

1. Ολόςωμθ προςτατευτικι ενδυμαςία κατθγορίασ ΙΙΙ 

2. Να πλθροί τα πρότυπα που ζχει κζςει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται ςτθν 

Ευρωπαϊκι Νόρμα ΕΝ14 126/2004 (Performance requirements and test 

methods for protective clothing against infective agents). 

3. Τφπου 4-Β Να πλθροί το πρότυπο ΕΝ 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 πλθροί το πρότυπο ΕΝ 14325: 2001(Protective clothing against chemicals. 

Test methods and performance classification of chemical protective clothing 

materials, seams, joins and assemblages). 

5. Να ζχει CE marking από κοινοποιθμζνο οργανιςμό (κατθγορίασ ΙΙΙ ςφμφωνα με 

ΕΙ-) 2016/425). 

6. Χρόνοσ ιδίασ ηωισ προϊόντοσ >5 ζτθ. 

7. Μζςα ςτθ ςυςκευαςία να υπάρχει πλιρεσ ενθμερωτικό φυλλάδιο προϊόντοσ  

8. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείσ ςτθ ςυςκευαςία, όλεσ οι άλλεσ απαιτοφμενεσ 

ςθμάνςεισ ςφμφωνα με τισ εφαρμόςιμεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν προτφπων 

για προςταςία από χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ (θ κατθγοριοποίθςθ, 

ο τφποσ, το μζγεκοσ, τα πικτογράμματα, θμερομθνία καταςκευισ, ο αρικμόσ 

παρτίδασ κλπ). 

 
5.Καλφμματα κεφαλισ (ςκοφφοι) 

1. Χειρουργικά καλφμματα κεφαλισ κατθγορίασ Ι 

2. Σχιματοσ μπερζ με λάςτιχο ςχιματοσ w γφρω από το κεφάλι 

3. Διαμζτρου περίπου 52 cm 

4. Μιασ χριςθσ 

5. Υγρό απωκθτικό υλικό (, non- woven), Latex- free 
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6. Υλικό που να αφινει το δζρμα να αναπνζει, υπο-αλλεργικό, άνετο, 

αντιιδρωτικό 

7. Ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο 

8. Αξιολόγθςθ δείγματοσ 

 
 

6.Γάντια εξεταςτικά νιτριλίου ι (και ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ) γάντια latex με 
ποφδρα ι χωρίσ ποφδρα  

 
Να είναι αμφιδζξια, να ζχουν ανατομικό ςχεδιαςμό, μικοσ 240mm και ενιςχυμζνθ 
μανςζτα με ςφςτθμα που να εμποδίηει τθν αναδίπλωςθ του ρεβζρ. 
Να είναι πιςτοποιθμζνα ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία 
93/42/EEC, 89/686/EEC& 90/128/EEC.  
Επίςθσ να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4. 
Να διατίκενται ςε μεγζκθ S,M,L,XL. 
 
 
7. Ποδονάρια τφπου μπότασ Πλαςτικά μιασ χριςθσ από ανκεκτικό υλικό. Να είναι 
αδιάβροχα,  ενϊ περιμετρικά να ζχουν λάςτιχο (ςτο φψοσ του γόνατου) ϊςτε να 
εφαρμόηουν ςε όλα τα μεγζκθ παπουτςιϊν. Κατάλλθλα για όλεσ τισ ειδικότθτεσ 
γιατρϊν (χειρουργεία, εργαςτιρια, κλινικζσ, ιατρεία).  
  
8.  Προςτατευτικά Ματιϊν (Γυαλιά Προςταςίασ)  Οφκαλμϊν, Διαφανι με 
Ρλευρικά Ανοίγματα Αεριςμοφ. Να διαςφαλίηουν τθν προςταςία ζναντι υγρϊν & 
αερίων.    
  
9.  Αςπίδα προςταςίασ προςϊπου ιατρικι • Να παρζχει τθν μζγιςτθ προςταςία 
προςϊπου για νοςοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και χθμικά εργαςτιρια και για 
διαςϊςτεσ εκτάκτων αναγκϊν. • Να είναι καταςκευαςμζνθ από αντικαμπωτικό 
υλικό • Να μθν επθρεάηει τθ όραςθ του χριςτθ • Να είναι ελαφριά, άνετθ,  με 
μαλακό λάςτιχο ι  ιμάντα που να περνά γφρο από το κεφάλι (μζτωπο) • Χωρίσ λατζξ 
• Θ διάφανθ αςπίδα ςτθν περιοχι του μετϊπου να  περιλαμβάνει προςτατευτικό 
ςφουγγάρι. Κάκε ςυςκευαςία αςπίδασ προςταςίασ προςϊπου να αποτελείται από 
τρία (3) τεμάχια: 1. Φφλλο προςταςίασ. 2. Βάςθ ςτιριξθσ. 3. Ιμάντα ι Λάςτιχο 
προςαρμογισ ςτο κεφάλι  
  
10.Μπλοφηεσ Αδιάβροχεσ μθ αποςτειρωμζνεσ μίασ χριςθσ Μπλοφηα αδιάβροχθ, 
μιασ χριςθσ, με ενιςχυμζνα μανίκια. Να διακζτει μανςζτα, κορδόνια και πλιρθ 
κάλυψθ πλάτθσ. Να είναι καταςκευαςμζνθ από μθ υφαςμζνο υλικό 
υγροαπωκθτικό, μαλακό, να παρζχει εφλογθ φυςιολογικι άνεςθ ςτον χριςτθ και να 
ταξινομείται ςτθν κατθγορία Ι ανάφλεξθσ. Να είναι μεγζκουσ one size. Να 
ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 89/686//EEC που αφορά 
ςτα Μζςα Ατομικισ Ρροςταςίασ (Ε, Class III).  
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 11. Μπλοφηεσ Χειρουργικζσ αποςτειρωμζνεσ Αδιάβροχεσ 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, 5 
ςτρωμάτων, με κερμοκόλλθςθ, απόλυτα αδιάβροχθ, αποςτειρωμζνθ με 
ακτινοβολία, ελεφκερθ latex, μιασ χριςθσ. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με 
τα ιςχφοντα διεκνι και ευρωπαϊκά πρότυπα και ςφμφωνα με το ΕΝ 13795.   
  
12. κεφαςμα για τθν αντιςθψία χεριϊν χωρίσ τθ χριςθ νεροφ (αντιςθπτικά) 

 

1. Υγρό ι γζλθ. 

2. Να περιζχει ωσ δραςτικι ουςία τθν αικυλικι αλκοόλθ τελικι ςυγκζντρωςθ 70-
80% ν/ν ι τθν ιςοπροπυλικι αλκοόλθ τελικι ςυγκζντρωςθ 70- 75%, ν/ν (ςφμφωνα 
με τισ ςυςτάςεισ του ΡΟΥ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν). 

3. Να επιτυγχάνει γριγορθ αντιςθψία ςε χρόνο από 30” ζωσ 1 '  

4. Μπορεί να περιζχει και άλλα εγκεκριμζνα δραςτικά ςυςτατικά για τθν 
αντιςθψία χεριϊν (hydrogenperoxide, didecyldimethylammoniumchloride, 
iodineκ.α). 

5. Με ενυδατικοφσ παράγοντεσ (πχ γλυκερίνθ). 

6. Να ζχει πολφ καλι ςυμβατότθτα με το δζρμα και να μθν προκαλεί ερεκιςμοφσ 
ςτθ ςυχνι χριςθ του. 

7. Να ζχει ευρφ φάςμα δραςτικότθτασ και να καταςτρζφει βακτιρια (και 
μυκοβακτθρίδιο ΤΒ), μφκθτεσ , ιοφσ (HBV, HIV, ςυμπεριλαμβανομζνου και των 
ελυτροφόρων). 

8. Να ζχει άδεια παραγωγισ και διάκεςθσ του προϊόντοσ από τον ΕΟΦ (ςυμπ. και 
αυτϊν που υπόκεινται ςτα: άρκρο 5 του Ν. 4681/2020 & υπ.αρ.37212/23-3-2Ο2Ο 
απόφαςθ του Ρροζδρου του ΕΟΦ). Εναλλακτικά, και με τθν ανωτζρω ςφνκεςθ 
μποροφν να προτακοφν προϊόντα που είναι εγκεκριμζνα ςτθν ΕΕ ωσ βιοκτόνα και 
προορίηονται για τθν αντιςθψία χεριϊν (BiocidalProductRegulation (BPR; EU 
528/2012). 
 
 
Δ. ΔΕΙΓΜΑΣΑ Για όλα τα ηθτοφμενα είδθ ΜΑΡ να κατατεκοφν δείγματα επί ποινι 
απόρριψθσ.  
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.   
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Οι Ρρομθκευτζσ δφνανται να κατακζςουν και τεχνικά φυλλάδια ι prospectus που 
να αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 
 
Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τθσ κα πρζπει να 
αποςτείλουν  Υπεφκυνθ διλωςθ (που εκάςτοτε ιςχφει ςε εφαρμογι και των 
άρκρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-032014 (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 τθσ 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. 
 • 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 του 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 
του 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 δεςμεφεονται 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.   
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• Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν κάκε ςχετικό δικαιολογθτικό, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί.  
• Θ παράδοςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ, κα πραγματοποιθκεί, τριάντα μζρεσ 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με ποινι απόρριψθσ.    
Τα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ  δφναται να 
ηθτθκοφν από τον μειοδότθ, από τθν Διοίκθςθ 1θ Υ.ΡΕ Αττικισ ςφμφωνα με τθν 
περί προμθκειϊν νομοκεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.   
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

➢ Οι προςφορζσ κα αναγράφουν τθν τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

➢ Τθσ τιμζσ κα περιλαμβάνονται τθσ οι κρατιςεισ, εκτόσ ΦΡΑ. 
 Ρροςφορζσ που ηθτοφν απαλλαγι τθσ από τθσ κρατιςεισ, δεν γίνονται δεκτζσ.  
Α. Θ προςφορά να ςταλεί ζωσ  26 Αυγοφςτου 2020, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 10.00 
π.μ.  ςε κλειςτό φάκελο ςτο πρωτόκολλο του ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ»     ( 
ΤΨΘΛΑΝΣΟΤ 45-47-ΣΚ 10676-ΑΘΘΝΑ ) αναγράφοντασ:  
1. Στον τίτλο τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»,  
2. Τθν περιγραφι των αιτοφμενων ειδϊν,  
3. Τον πλιρθ τίτλο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί τθν πρόςκλθςθ και τον 
αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ  
4. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
 5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα  
6. Τθν ζνδειξθ ςε εμφανζσ ςθμείο «ΡΟΣΟΧΘ ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»  
7. Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο που κα 
εμπεριζχει τουσ υποφακζλουσ που αναφζρονται ακολοφκωσ, κατά τθν διαδικαςία 
του άρκρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ : Ο 
κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα εμπεριζχει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ: α)  
Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 
Ρεριζχει τθν Υπεφκυνθ διλωςθ. β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. 
(CE, Αποδεικτικά EN, Τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.)   γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο 
με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».  Ρεριζχει τθν οικονομικι προςφορά 
βάςει Υποδείγματοσ. Πλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ κα πρζπει να αναγράφουν 
ευκρινϊσ τθν ονομαςία του περιεχομζνου τουσ (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ») και τθν 
πλιρθ «ΕΡΩΝΥΜΙΑ» του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα.  
  

ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

 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). 
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και 
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, 
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παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, 
οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 
ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Κατά τθν ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι του 
Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ, κακϊσ και τουσ 
φακζλουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ φακζλουσ των τεχνικϊν και 
οικονομικϊν προςφορϊν, μονογράφει και ςφραγίηει όλα τα δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό ανά φφλλο και τθν τεχνικι προςφορά ανά 
φφλλο κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά ανά φφλλο και καταγράφει ςτο 
πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που περιζχονται ς’ αυτι.  Μετά τθν εξζταςθ των 
υποβλθκζντων ςτοιχείων και διευκρινίςεων, και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 
πρακτικό, ςτο οποίο αναδεικνφει τθν πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ με τθν παραπάνω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
και ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτθν Διοίκθςθ τθσ 1θσ Υ.ΡΕ. Αττικισ  για τον 
προςωρινό ανάδοχο, το οποίο   εγκρίνεται από το Διοικθτι τθσ 1θσ Δ.Υ.ΡΕ.. Αττικισ. 
Σο πρακτικό που κα κατατεκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ κα αποςταλεί ςτο 
ΚΕ..Τ.ΠΕ. προκειμζνου να προχωριςει ςτθν τελικι ζγκριςθ των τιμϊν ςφμφωνα 
με  τθν υπϋ αρικμ. 113/1205-2020 Θζμα 1ο Απόφαςθ του Κε..Τ.Πε.  
  
Οι οικονομικοί φορείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τθσ κα πρζπει να 
μεριμνιςουν ϊςτε να ςυγκεντρϊςουν εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 
(τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ).  
 
     
  

ΙΧΤ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ, 
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
  

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΕΙΔΟΤ 
 

 Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα, το αργότερο εντόσ 30 θμερϊν, 
από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφβαςθσ, εφάπαξ ι τμθματικά, ανάλογα με τθν 
παραγγελία από τθν Υπθρεςία.   
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ) (Άρκρο 80 Ν.4412/2016)  
  
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 τεςςαρακοςτό πρϊτο άρκρο τθσ 
Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/1304-2020) και τθν εγγυθτικι καλισ 
εκτζλεςθσ.  
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Τα  δικαιολογθτικά  κατακφρωςθσ  (αποδεικτικά  μζςα)  που  καλείται  να  υποβάλει  
ο   προςωρινόσ  ανάδοχοσ  είναι  τα εξισ:   
  
Α)  (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ),  απόςπαςμα  
ποινικοφ  μθτρϊου με θμερομθνία ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι 
του ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι 
ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ που 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ  
  

Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : ➢ Τθσ περιπτϊςεισ ΕΡΕ, 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε. ), ΟΕ. Και ΕΕ, τθσ διαχειριςτζσ. ➢ Τθσ 
περιπτϊςεισ Α.Ε., τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. ➢ Τθσ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
  
Β) (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ) : Ι) για τθν καταβολι φόρων,  αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ  τθσ 
το ελλθνικό δθμόςιο. ΙΙ)  για  τθν  καταβολι  ειςφορϊν  κοινωνικισ  αςφάλιςθσ,  
πιςτοποιθτικά  που  εκδίδονται  από  τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του 
ελλθνικοφ κράτουσ, περί του  ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι  υποχρεϊςεισ  του   φορζα,  
όςον  αφορά   ςτθν   καταβολι  των   ειςφορϊν  κοινωνικισ αςφάλιςθσ  ,  ςφμφωνα  
με  τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ). Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – 
προςωρινό ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ 
τθσ. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ του άρκρου 12.6 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται  
και  για τον υπεργολάβο.  
 
Τα παραπάνω αποδεικτικά τθσ παρ. Β να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία 
κατάκεςισ τθσ.  
Γ) (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό παράπτωμα): Ι) για 
τθσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται 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 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 τθσ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα ( 
ατομικζσ επιχειριςεισ ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Τα παραπάνω αποδεικτικά τθσ παρ. Γ να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει 
τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 
αυτό δεν καλφπτει τθσ τθσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, τθσ 
περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι τθσ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.  
ΙΙ) για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται τθσ παρ 2 
και 5 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ  ι  εμπορικοφ  οργανιςμοφ  τθσ  
χϊρασ  ότι  δεν  ςυντρζχουν  ςτο  πρόςωπό  του  οι οριηόμενοι ςτο μζροσ λόγοι 
αποκλειςμοφ.   
Δ. πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, 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 με θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ τρεισ μινεσ από τθν υποβολι 
του.   
  
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν 
περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80, αυτό αντικακίςταται από 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ 
του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.  
 
Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι τθσ ςε αυτό.  Του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Το παραπάνω αποδεικτικό να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  
  
Αποδεικτικά Ζγγραφα Νομιμοποίθςθσ:  
   

I. Για Ανϊνυμθ εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό τθσ, β) ςειρά 
Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο 
υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ.  

II.  Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε.  

III. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ.  

Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν 
τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να 
προκφπτουν ο Ρρόεδροσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ Δ.Σ. τθσ Α.Ε. και 
τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τθσ 
το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν 
προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των 
εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα φυςικά πρόςωπα, κα 

ΑΔΑ: ΨΥ7Κ4690ΩΧ-ΑΝΡ



14 

 

υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι 
Υπθρεςία και τθσ μεταβολζσ του. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ 
κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει 
εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται  ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι 
κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 
Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογθτικά, εκτόσ των περιπτϊςεων Α & Γ. 
Ι. του παρόντοσ, κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ τθσ προςφοράσ, , όςο και κατά τθν θμερομθνία κατάκεςισ τθσ. Εάν 
κάποιο από τα ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, κα πρζπει να κατατεκεί ΚΑΙ το 
επικαιροποιθμζνο. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 12 του άρκρου 80 του Ν. 4412/2016 τθσ αυτά προςτζκθκαν  με το 
ν.4605 /2019  Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν εντόσ τριϊν (3) θμερϊν κα 
γίνει αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο Υπεφκυνθ Διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ 
Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του ν. 
4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 
20.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το 
άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ 
κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. Στθν υποβαλλόμενθ 
υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν 
ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) 
εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται 
ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ 
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΡΝΡ 84/13.04.2020) Σε 
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτο χρονικό διάςτθμα, που προβλζπεται ςτθν 
παράγραφο 1 του άρκρου τεςςαρακοςτοφ πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-2020, δεν προςκομίςει τα προβλεπόμενα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ και  
παρακρατείται θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ.     

  
  

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τριάντα  
(30) θμερολογιακζσ θμζρεσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν 
αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι μόνο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ.  
  
  

ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα προςκομίηει και τθν 
προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ . Στθν περίπτωςθ  που ο ανάδοχοσ δεν 
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προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, θ Υπθρεςία επιβάλλει τθσ προβλεπόμενεσ 
τθσ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ.  
  
Θ 1θ ΥΡΕ 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 1θσ 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. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Για τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ.   
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα εξισ: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) 
τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 
το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) 
τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε 
εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον 
χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται 
και ια) ςτθν περίπτωςθ τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.) Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.   
 

ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, από τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται 
ςτο άρκρο 133 του ν. 4412/2016, ςε αμφότερεσ δε τισ περιπτϊςεισ εφόςον θ εν 
λόγω εφαρμογι διατάξεων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα ρθτϊσ κεςπίηονται 
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
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 
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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.  
  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 
Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ 
των ειδϊν με ζκδοςθ του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ εντόσ δφο μθνϊν. Ωσ τθσ 
τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του 
αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
επιβαρφνεται με τθσ προβλεπόμενεσ από το νόμο υπζρ Δθμοςίου και τρίτων 
κρατιςεισ, που παρακρατοφνται κατά τθν εξόφλθςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ και 
αποδίνονται αρμοδίωσ.   Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται τθσ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ : o Υπζρ Δθμοςίου, παρακράτθςθ ποςοςτοφ 0,02% επί τθσ αξίασ των 
τιμολογίων των ςυμβάςεων των προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ, μετά τθν 
αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων, 
ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 36 του Ν.4412/2016. o Ροςοςτό 
2% ςφμφωνα με τθν αρ. Δυα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α ςε εφαρμογι του 
Α:3 του Ν. 3580/2007. o κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν 
τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με το άρκρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεφχοσ 
Α’) που αντικακιςτά το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Θ ανωτζρω κράτθςθ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 
3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. Το 
ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται 
κατά τθσ κείμενεσ διατάξεισ o Υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 0,08% Εφαρμόηεται τθσ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ του ν. 4412/2016 τθσ 
ιςχφουν, από ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα ι κεντρικι αρχι αγορϊν 
ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ χρθματοδότθςισ τθσ. Καταλαμβάνει τθσ τθσ ςυμβάςεισ 
ανεξαρτιτωσ ποςοφ, που ζχουν ςυναφκεί μετά τθν 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 – ΦΕΚ 
147Α Άρκρο 350, Κ.Υ.Α. 1191/2017 – ΦΕΚ969Β). Θ ανωτζρω κράτθςθ υπάγεται ςε 
χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του 
χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα 
και αποδίδεται κατά τθσ κείμενεσ διατάξεισ. o παρακράτθςθ  φόρου  4%  επί  τθσ  
κακαρισ  ςυμβατικισ  αξίασ  των  ειδϊν,  (άρκρο  64 4172/2013) Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει 
τθν Υπθρεςία. Οι  κρατιςεισ υπολογίηονται ςτθν κακαρι (πλθν ΦΡΑ) αξία του 
τιμολογίου και ςε αυτζσ (εκτόσ του φόρου) επιβάλλεται  το νόμιμο χαρτόςθμο.  
  
  

ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
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. ι μετά από γνϊμθ 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 
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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 ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412.  
  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  
Ενςτάςεισ – προςφυγζσ κατά τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςυμβάςεων μζςω τθσ 
παροφςθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλονται  με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από τα 
άρκρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 τθσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 
  
 
  

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
1. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 
τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ τθσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν 
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ τθσ τθσ 
αποκατάςταςι τθσ.  
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τθσ 
υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν από τθσ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016. 
  
   
  
   
 Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΟΚΘΣΘ 

ΓΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ- ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ 

ΘΡΟΔΟΣΟ ΒΑΜΒΟΤΡΕΛΘ 
 

 
Θεωρικθκε για τθν ακρίβεια 
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ  
 
 
Θμερομθνία: 14-08-2020 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/

α 

 

Μζςα Ατομικισ 

Προςταςίασ 
Γ.Ν.Α 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ/

ΤΜΧ  
ΣΥΝΟΛΙΚ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΡΑ 

1 Μάςκεσ απλζσ  1.500.000      

2 FFP2  12.000      

3 FFP3 13.500       

4 TYVEC  3.000      

5 Καλφμματα 

κεφαλισ 

 60.000      

6 Γάντια όχι latex 

(ηευγαρια) 
 750.000 

     

7 Ροδονάρια 

μακριά (μπότεσ) 
90.000  

     

8 Ρροςτατευτικά 

ματιϊν  ( 

γυαλιά) 

 750 

     

9 Ρροςτατευτικά 

ματιϊν (αςπίδεσ) 
 900 

     

10 Μπλοφηα μιασ 

χριςθσ 

εξεταςτικι 

αδιάβροχθ 

  
45.000 

     

11 Μπλοφηεσ  12.000      
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Χειρουργείου 

αποςτειρωμζν

εσ 

12 Αντιςθπτικά 1/2 

λίτρου 

 6.750      

 
 
 
  
  
  
  
  
 
     
      ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 1. ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3 PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ ΧΕΙΟΥΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3 PLY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ:    
 

 ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1. Χειρουργικι μάςκα με λάςτιχο 
τριϊν ςτρωμάτων.    

  

2.  Να είναι υποαλλεργικι, 
καταςκευαςμζνθ από μαλακό 
υλικό, άνετθ, ανκεκτικι ςτθν 
υγραςία με άριςτθ 
αεροδιαπερατότθτα.   

  

3.  Να ζχει μεγάλα ενιςχυμζνα 
κορδόνια και μαλακό επιρρινειο 
ζλαςμα  κακ' όλο το μικοσ τθσ 
μάςκασ   

  

4. Να παρζχει υψθλι βακτθριακι 
προςταςία, διακζτοντασ εςωτερικό 
φίλτρο απόδοςθσ 99,8% BFE, ςτο 1 
micro, χαμθλισ αντίςταςθσ ςτθν 
διζλευςθ του αζρα που προςφζρει 
άνετθ αναπνοι.   

  

5.  Να είναι καταςκευαςμζνθ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-
14683, κατθγορία ΙΙ.   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 2. 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 
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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.      

 
  
 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 3.  ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΡΟΥ FFP3  
  

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ 
FFP3 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 

  

ΑΔΑ: ΨΥ7Κ4690ΩΧ-ΑΝΡ



22 

 

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.      

  
  
  
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 4. ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΘ ΟΛΟΣΩΜΘ ΦΟΜΑ ΤΥΡΟΥ TYVEK              
 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ρροςτατευτικι ολόςωμθ φόρμα 
ΤΥΡΟΥ TYVEK    

  

1.  Να  ζχει ςχεδιαςτεί για να 
παρζχει πολφ καλι προςταςία από 
επικίνδυνα ςωματίδια και 
περιοριςμζνα πιτςιλίςματα υγρϊν 
και ψεκαςμοφσ  

  

2. Να είναι καταςκευαςμζνθ από 
λαμιναριςμζνο, μθ υφαςμζνο υλικό 
δφο ςυςτατικϊν, εξαιρετικά χαμθλισ 
περιεκτικότθτασ ςε χνοφδι, για 
αιςκθτι άνεςθ  

  

3. Να διακζτει κουκοφλα με 
ςχεδιαςμό 3 πάνελ, φερμουάρ 2 
κατευκφνςεων και ςτεγανι 
προεξοχι ςτθν πατιλζτα, ελαςτικό 
υλικό ςτθν πλάτθ και τουσ 
αςτραγάλουσ για τθ μείωςθ του 
κινδφνου ζκκεςθσ του δζρματοσ  

  

4.  Να ζχει ραφζσ με ταινία ςε 
ολόκλθρθ τθ φόρμα για ενιςχυμζνθ 
προςταςία και αντοχι, οι οποίεσ 
μειϊνουν τον κίνδυνο ςκιςίματοσ και 
ζκκεςθσ  

  

5. Να προςφζρει προςταςία ζναντι 
Βιολογικϊν παραγόντων ςφμφωνα 
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με το EN 14126  

6.     

Να ζχει αντιςτατικι επικάλυψθ κατά 
το EN 1149-5, που μειϊνει τισ 
θλεκτροςτατικζσ εκκενϊςεισ και τον 
κίνδυνο ςπινκιρων.  

  

7. Να προςφζρει προςταςία από 
πυρθνικά ςωματίδια κατά το EN 
1073-2 TIL Κατθγορία 2  

  

8. Να προςφζρεται ςε μεγζκθ  M, L, 
XL  

  

9.  Να ζχει χαρακτθριςτικά 3 πάνελ 
κουκοφλα, Ελαςτικι Μζςθ, πλεκτζσ 
μανςζτεσ  

  

Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα 
με τα ακόλουκα πρότυπα – 
εγκρίςεισ:  

  

1. CE Κατθγορία III      

2.  EN 1073-2 ραδιενεργά 
μολυςματικά ςωματίδια   

  

 3. EN 1149-5 - Θλεκτροςτατικζσ 
ιδιότθτεσ    

  

4. EN 13034: 2005 + A1: 2009 Τφποσ 
6 μθ διαπερατά από πιτςιλιζσ  

  

5. EN 14126 - Μολυςματικοί 
Ραράγοντεσ (Βιολογικόσ Κίνδυνοσ)  

  

6. EN 14605:2005+A1:2009 
Ψεκαςμοί Υγρϊν Τφπου 4    

  

7. EN ISO 13982-1:2004 Επικίνδυνεσ 
Σκόνεσ Τφπου 5.    

  

    

 
 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΘΣ  
 
 

 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΘΣ   ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.   Ρεριμετρικά (Χειρουργικζσ 
ςκοφφιεσ).    

  

2.  Να είναι καταςκευαςμζνα από 
υλικό  φιλικό προσ το δζρμα, που 
να το αφινει να αναπνζει.   

  

3.  Σχιματοσ μπερζ με λάςτιχο 
περιμετρικά του προςϊπου  

  

4.   Να είναι ιδιαιτζρωσ ελαφριζσ.    

5.         Μιασ χριςθσ.        
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  
6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ (LATEX FREE)  
  
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΙΣ 
ΡΟΥΔΑ (LATEX FREE)  

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 1. Να είναι καταςκευαςμζνα από 
100% ςυνκετικό βινφλιο 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  

  

     

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             
7.  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  
8. ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)  
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 Γυαλιά προςταςίασ οφκαλμϊν  ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  Οφκαλμϊν      

2. Διαφανι          

3.  Με Ρλευρικά Ανοίγματα 
Αεριςμοφ.  

  

4.     Να διαςφαλίηουν τθν 
προςταςία ζναντι υγρϊν & αερίων 

  

   
  
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  
9.ΑΣΡΙΔΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΟΥ ΙΑΤΙΚΘ   
ΑΣΡΙΔΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΟΥ  
1.  Να παρζχει τθν μζγιςτθ 
προςταςία προςϊπου για 
νοςοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά 
και χθμικά εργαςτιρια και για 
διαςϊςτεσ εκτάκτων αναγκϊν.  

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

     

 2. Να είναι καταςκευαςμζνθ από 
αντικαμβωτικό υλικό.  

  

3.  Να μθν επθρεάηει τθ όραςθ του 
χριςτθ.    

  

4. Να είναι ελαφριά, άνετθ,  με 
μαλακό λάςτιχο ι  ιμάντα που να 
περνά γφρω από το κεφάλι (μζτωπο)  

  

5.  Χωρίσ λατζξ      

6.  Θ διάφανθ αςπίδα ςτθν περιοχι 
του μετϊπου να  περιλαμβάνει 
προςτατευτικό ςφουγγάρι.  

  

Κάκε ςυςκευαςία αςπίδασ 
προςταςίασ προςϊπου να 
αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:   

  

1.  Φφλλο προςταςίασ.        

2.  Βάςθ ςτιριξθσ.        

3.  Ιμάντα ι Λάςτιχο προςαρμογισ 
ςτο κεφάλι  

  

   
   
  
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    
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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.    

  

  
 
  
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  
12. ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ ΧΕΙΩΝ (1/2 lt)  

 
 ΑΝΤΙΣΘΡΤΙΚΟ ΧΕΙΩΝ    

1. Υγρό με αλκοόλθ 70% ζωσ 80%,     

 2.  Χωρίσ χριςθ νεροφ       

3. Με ενυδατικοφσ παράγοντεσ      

4.  Κατάλλθλο για ςυχνι χριςθ      

5. Χωρίσ χρϊμα και χρωςτικζσ      
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6. Αδιάλυτο για γριγορθ αντιςθψία 
με μικροβιοκτόνο δράςθ ζωσ 1 
λεπτό,   

  

7. Σε ευρφ φάςμα μικροβίων Gram 
+,Gram    

  

8. Βακτθριοκτόνο,      

9. Μυκθτοκτόνο      

10. Φυματιοκτόνο     

 11. Ιοκτόνο: HBV, HIV      

12. Να μθ δθμιουργεί ξθροδερμίεσ ι 
ερεκιςμοφσ,    

  

13. Να είναι δερματολογικά 
ελεγμζνο με μελζτεσ   

  

 14. Άδεια από τον ΕΟΦ      

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