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                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα,        20-12-2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ.   5102 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
TMHMA:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ταχ. Δ/νση: Δημ. Σούτσου 21 Αθήνα Τ.Κ.11521 
Πληροφορίες: Γ.Ξένος 
Τηλέφωνο: 2132023407  
Φαξ : 210 6446951 
e-mail: promithies@spiliopoulio.gr 
 
Θέμα: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υλικών τροφοδοσίας, χαρτικών και 

απορρυπαντικών» (αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας CPV: 39222000-4, χαρτικά 
CPV:33760000-5, απορρυπαντικά CPV:39831200-8, Απορρυπαντικά 
πλυντηρίου πιάτων CPV:39831210-1, Αντισηπτικά και απολυμαντικά CPV: 
33631600-8, Υλικά σφουγγαρίσματος CPV: 39812400-1, Σκούπες και βούρτσες 
και άλλα είδη καθαριότητας CPV: 39224300-1».  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.3527/2007 «Περί κύρωσης συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευόμενων από το ΥΥΚΑ και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

4. Το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ’ 134/Α΄/18-6-
2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
για την εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση 
του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό κι άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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9. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 
2014/25/Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το υπ. αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

11. Την επισυναπτόμενη κατάσταση και τεχνική περιγραφή των ειδών. 
12. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο έχει συνάψει συμβάσεις για την προμήθεια 

ειδών καθαριότητας και πλαστικών μιας χρήσης, χαρτικών και 
απορρυπαντικών, οι οποίες έληξαν στις 19-07-2021 και η εξάμηνη παράταση 
λήγει στις 19-01-2022. 

13.  Την υπ. αρίθμ. 5011/13-12-2021 απόφαση Διοικήτριας για την έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: «ειδών καθαριότητας, υλικών 
τροφοδοσίας, χαρτικών και απορρυπαντικών» (αναλώσιμα υλικά 
τροφοδοσίας CPV: 39222000-4, χαρτικά CPV:33760000-5, απορρυπαντικά 
CPV:39831200-8, Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων CPV:39831210-1, 
Αντισηπτικά και απολυμαντικά CPV: 33631600-8, Υλικά σφουγγαρίσματος 
CPV: 39812400-1, Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη καθαριότητας CPV: 
39224300-1). 

14. Την υπ. αρίθμ. 5064/16-12-2021 απόφαση Διοικήτριας για την έγκριση 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΖΨΥ4690ΩΛ-ΡΛΟ).  

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που 
θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια για την υποβολή προσφορών για την  
προμήθεια «ειδών καθαριότητας, υλικών τροφοδοσίας, χαρτικών και απορρυπαντικών» 
(αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας CPV: 39222000-4, χαρτικά CPV:33760000-5, 
απορρυπαντικά CPV:39831200-8, Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων CPV:39831210-
1, Αντισηπτικά και απολυμαντικά CPV: 33631600-8, Υλικά σφουγγαρίσματος CPV: 
39812400-1, Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη καθαριότητας CPV: 39224300-1»  για 
το Π.Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη» με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 
10.875,00 ευρώ συμπ.ΦΠΑ 24% (8.770,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%)  και Κριτήριο 
Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) 
μηνών ακόμη. 
 
Η προμήθεια των ειδών Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη καθαριότητας cpv 
39224300-1 (Σφουγγάρια κουζίνας με φίμπρα μικρά, Απορροφητική πετσέτα τύπου 
Vettex 20x30, πινέλα WC και βάσεις για πινέλα WC), θα γίνει αποκλειστικά από 
Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (A' 236) 
σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος α του Ν.4412/2016, για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου, για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη. 
 
Ο προϋπολογισμού δαπάνης θα είναι ποσού 10.875,00 συμπ. ΦΠΑ 24% (αναλώσιμα 
υλικά τροφοδοσίας CPV: 39222000-4 5.000,00 ευρώ, χαρτικά CPV:33760000-5 

2.850,00 ευρώ, απορρυπαντικά CPV:39831200-8 1080,00 ευρώ, απορρυπαντικά 
πλυντηρίου CPV:39831210-1 40,00 ευρώ, Αντισηπτικά και απολυμαντικά 
cpv33631600-8  1490,00 ευρώ, Υλικά σφουγγαρίσματος cpv 39812400-1 175,00 ευρώ 
και υλικά σφουγγαρίσματος και σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη καθαριότητας από 
Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (A' 236) 
CPV: 39224300-1  240,00 ευρώ), και σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος 
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παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη, η ανάλογη δαπάνη θα είναι ποσού 5437,50 ευρώ 
συμπ. ΦΠΑ 24% (αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας CPV: 39222000-4 2.500,00 ευρώ, 
χαρτικά CPV:33760000-5 1425,00 ευρώ, απορρυπαντικά CPV:39831200-8, 540,00 
ευρώ, απορρυπαντικά πλυντηρίου CPV:39831210-1 20,00 ευρώ,  Αντισηπτικά και 
απολυμαντικά cpv33631600-8  745,00 ευρώ, υλικά σφουγγαρίσματος 87,50 ευρώ και 
σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη καθαριότητας από Προστατευμένα Παραγωγικά 
Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (A' 236) CPV: 39224300-1  120,00 
ευρώ) σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1381α) οικονομικών 
χρήσεων 2022 και 2023. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Α/Α Αναλώσιμα Υλικά τροφοδοσίας cpv39222100-5 (5.000,00 ευρώ συμπ. 
ΦΠΑ)  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 

Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης 
ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 50Χ50 περίπου 

600 κιλά 

2 

Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης 
ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 60Χ80) περίπου 

600 κιλά 

3 

Σάκοι βιοδιασπώμενοι απορριμμάτων χρώματος μαύρου, άριστης 
ποιότητας, μεγάλης αντοχής, διαστάσεων 80Χ100  

500 κιλά 

4 Σακούλα βιοδιασπώμενη διαφανής μικρή με χερούλι 30 κιλά 

5 Ποτήρια βιοδιασπώμενα Μ.Χ. νερού μεγάλα 7.000 τεμάχια 

6 Μπολ βιοδιασπώμενα Μ.Χ. κρέμας 240 γραμ. περίπου 16.000 τεμάχια 

7 Βιοδιασπώμενα καπάκια για τα μπολ Μ.Χ. 240 γραμ.  16.000 τεμάχια 

8 Μπολ βιοδιασπώμενα Μ.Χ. κρέμας 640 γραμ περίπου 11.000 τεμάχια 

9 Βιοδιασπώμενα Καπάκια για τα μπολ Μ.Χ. 640 γραμ.  11.000 τεμάχια 

10 Κουτάλια βιοδιασπώμενα Μ.Χ.  16.000 τεμάχια 

11 Μαχαίρια βιοδιασπώμενα Μ.Χ.   3.000 τεμάχια 

12 Πιρούνια βιοδιασπώμενα Μ.Χ.  4.000 τεμάχια 

13 Αλουμινόχαρτο (100m περίπου) 30 τεμάχια 

     

  

Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 
cpv33760000-5     (2.850,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Χειροπετσέτες 500 γρ.         2.000 τεμάχια 

2 Χαρτί W.C. 500 γρ. /τεμ   800 τεμάχια 

3 

Χειροπετσέτες Ζιγκ - Ζαγκ απορροφητικές από λευκασμένο 
πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% με απόκλιση ±10%. 

Χρώμα: Λευκό,(εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται: 
σύσταση, διαστάσεις, βάρος, πιστοποιήσεις, εγκρίσεις, και 

προέλευση) 200 φυλ/τεμ    

500 τεμάχια 

4 

Χαρτοπετσέτες φαγητού 100φ. (από λευκασμένο πρωτογενή χημικό 
πολτό 100%(με απόκλιση ±10%). Σε συσκευασία  με πλαστικό 

περίβλημα.  

250 τεμάχια 

     

  

Απορρυπαντικά cpv39831200-8    (1080,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Υγρό σαπούνι χεριών με ουδέτερο ΡΗ 6-7 σε συσκευασία του 1 
λίτρου   

150 τεμάχια 

2 

Λευκαντικό και απολυμαντικό με βάση το χλώριο (τύπου χλωρίνης), 
σε συσκευασία των 2 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία 

παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσης, οδηγίες χρήσεις, οδηγίες προφύλαξης και αρ.άδειας 

κυκλοφορίας του προϊόντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.       

200 τεμάχια 
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3 Υγρό καθαρισμού πιάτων στο χέρι σε συσκευασία 13 κιλών περίπου   25 τεμάχια 

4 Καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες σε σπρέι   20 τεμάχια 

5 Απολυμαντικό μυκητοκτόνο βακτηριοκτόνο σε σπρέι των 500 ml   40 τεμάχια 

6 Ταμπλέτες (tb) χλωρίνης 2000 τεμάχια 

     

  

Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων cpv39831210-1   (40,00 ευρώ 
συμπ. ΦΠΑ)  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών σε συσκευασία 20 
λίτρων (περίπου) 

1 τεμάχιο 

2 Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών σε συσκευασία 20 
λίτρων (περίπου) 

1 τεμάχιο 

   

  

Αντισηπτικά και απολυμαντικά cpv33631600-8   (1.490,00 ευρώ 
συμπ. ΦΠΑ)  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Απολυμαντικό σπρέι επιφανειών με αλκοόλες έτοιμο προς χρήση  100 τεμάχια 

2 

Απολυμαντικό αποστειρωτικό διάλυμα υπεροξικού οξέως έτοιμο 
προς χρήση (υγρό διάλυμα) 100 τεμάχια 

   

  

Υλικά σφουγγαρίσματος cpv 39812400-1 (175,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)  ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Κάλυκας (βάση) επαγγελματικής Σφουγγαρίστρας 10 τεμάχια 

 Κοντάρια για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες  5 τεμάχια 

 Κοντάρι μικρό για στιφτήρα  επαγγελματικής σφουγγαρίστρας  5 τεμάχια 

 Κοντάρια για Σκούπες  10 τεμάχια 

 Στιφτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας  3 τεμάχια 

   

  

Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την καθαριότητα cpv 
39224300-1 (240,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ)  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Σφουγγάρια κουζίνας με φίμπρα μικρά 100 τεμάχια 

 Απορροφητική πετσέτα τύπου Vettex 20x30 100 τεμάχια 

 Πινέλα WC 48 τεμάχια 

 Βάση για πινέλα WC 50 τεμάχια 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  
 
100% βιοδιασπώμενα. Τα είδη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 21-28 «Υλικά 
και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα)». 
 
Τα κουτάλια, μαχαίρια, πηρούνια, μπωλ, καπάκια και ποτήρια θα είναι από ύλη 
κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες 3-2-1. Επιπλέον όλοι οι περιέκτες 
τροφίμων και τα πώματα αυτών να δύνανται να συντηρήσουν το περιεχόμενο τους (π.χ. 
ζεστό ρόφημα, κρέμα, ζελέ, κομπόστα φρούτου με ζωμό, ζεστό φαγητό).  
 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
 
Απολυμαντικό σπρέι επιφανειών με αλκοόλες έτοιμο προς χρήση  
 
• Να είναι αλκοολούχο έτοιμο διάλυμα, με περιεκτικότητα σε αλκοόλες 60-70% 
• Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, χλώριο, και να μην είναι ιωδοφόρο. 
• Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HCV, HIV) και 
φυματιοκτόνο με ταχεία δράση εντός 5 λεπτών και να υποστηρίζεται από σχετικές 
βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες εργασίες. 
• Να είναι άοσμο, μη ερεθιστικό για το αναπνευστικό και τους βλεννογόνους. 
• Να είναι μη οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες και κατάλληλο για 
ανοξείδωτες επιφάνειες. 
• Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο με σύστημα ψεκασμού 
• Οι αντλίες ψεκασμού να διατίθενται δωρεάν 
• Τα φυλλάδια των προσφερόμενων προϊόντων να είναι αναρτημένα και στο 
επίσημο site της κατασκευάστριας εταιρείας. 
• Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. 
• Να διαθέτει καταχώριση στο Γ.Χ.Κ. 
• Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πρωτότυπα prospectus οδηγίες χρήσης και δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας στα Ελληνικά. 
• Να διαθέτει άδεια ΕΟΦ 
 
Απολυμαντικό αποστειρωτικό διάλυμα υπεροξικού οξέως έτοιμο προς χρήση 
(υγρό διάλυμα) 
 
• Διάλυμα υπεροξικού οξέος έτοιμο προς χρήση για απολύμανση χειρουργικών 
εργαλείων και ενδοσκοπίων (Fuji, Pentax, Olympus). 
• Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας 
του προϊόντος.  
• Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα ενδοσκόπια. 
• Να είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή ερεθιστικών 
αναθυμιάσεων οξικού οξέος και να έχει ουδέτερο pH. 
• Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων, μυκήτων και ιών (Hhiv, hbv, hcv, Adeno, 
Polio, Noro) ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών, μυκοβακτηριδίων, και σπόρων το 
αργότερο εντός 5-10 λεπτων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Phase 2 Step 1 και  
Phase 2 Step 2 ή ισοδύναμα για τη ζητούμενη χρήση. 
• Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. 
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• Να είναι δραστικό έναντι biofilm και να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους 
χρήστες. 
• Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για 14 ημέρες από τη στιγμή που θα 
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ανεξάρτητου αριθμού εμβαπτίσεων. 
• Να ελέγχεται η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου και να 
κατατεθεί το ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. 
•  Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν από κοινοποιημένο 
οργανισμό και να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό. 
• Να δίνεται το κόστος διαλύματος ανά ημέρα χρήσης. 
• Να κατατεθούν προς αξιολόγηση: Ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την πιστή του 
μετάφραση στα Ελληνικά, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ομοίως ξενόγλωσσο και 
Ελληνικό, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π., η ισχύουσα σήμανση CE, και τα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού.  
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
• Οι προσφορές κάθε είδους, απαραιτήτως θα συνοδεύονται από δείγμα.  
• Προσφορά χωρίς δείγμα θα απορρίπτεται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  
• Στα κεσεδάκια και τα καπάκια η προμήθεια θα γίνει από την ίδια εταιρεία. 

 Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται σχετικές με τα προϊόντα θα αναγράφονται σε 
ετικέτες ή στις συσκευασίες σε εμφανή σημεία. 

• Τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα να πληρούν τις σχετικές με αυτά 
προδιαγραφές.  
• Στις προσφορές θα αναγράφεται απαραιτήτως η συσκευασία, η τιμή τεμαχίου και η 
τιμή συσκευασίας για να μπορεί να γίνει σύγκριση.  
  
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Η συσκευασία των υλικών θα είναι αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη 
χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον 
προμηθευτή. 
Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχόμενου της, 
πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν ή 
Υπουργική απόφαση εναρμόνισης της Οδηγίας ορίζει διαφορετικά, : 
• Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. 
Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Ένωση 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 
• Το υλικό κατασκευής του προϊόντος. 
• Ο κωδικός της παρτίδας, μετά από τη λέξη "ΠΑΡΤΙΔΑ" ή ο αύξων αριθμός. 
• Η "ημερομηνία παραγωγής" και η "ημερομηνία λήξης", μέχρι την οποία το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 
• Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 
• Οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 
• Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα 
Ελληνικά  
• Τα προϊόντα καθαρισμού να έχουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους. 
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• Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης, βιβλιογραφία και πίνακα 
αποτελεσματικότητας. 
• Να έχουν σταθερότητα τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες ( ζεστό νερό 45ο C ) όσο 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες ( 15 ο -20ο C ). Να μην επηρεάζεται η δραστικότητά τους 
από τη μεταβολή του PH. 
• Να εξασφαλίζουν τη διατήρηση της αξίας των αντικειμένων, δηλαδή να είναι 
συμβατά με τις επιφάνειες, να μην διαβρώνουν τα αντικείμενα και τις μεταλλικές 
επιφάνειες. 
• Να είναι μη τοξικά για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον και μη εύφλεκτα. 
• Να είναι άοσμα ή να έχουν ελαφριά ευχάριστη οσμή. 
• Να μην αναπτύσσεται μικροβιακή αντοχή σε αυτά. 
• Να μην επηρεάζονται από φυσικούς παράγοντες (υγρασία, φως, θερμοκρασία).  
• Να είναι διαλυτά στο κρύο νερό. 
• Και όλα τα προς προμήθεια προϊόντα να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές 
της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) 
 
 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των αιτούμενων ειδών όπου 
θα αναγράφονται διακριτά οι τιμές ανά είδος και μονάδα μέτρησης καθώς και η 
συνολική δαπάνη με ΦΠΑ. 
 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους 
στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις 
περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις 
τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, 
απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). Σε διαφορετική 
περίπτωση θα αποστέλλεται μαζί με  την οικονομική προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση ότι 
το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ.  
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016 
 
Οι προσφορές με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να αποσταλούν με e-mail στην 
ηλεκτρονική δ/νση  promithies@spiliopoulio.gr έως 27/12/2021 ημέρα  Δευτέρα και  
ώρα  13:00. 
 
 
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται 
όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υπεύθυνη δήλωση  (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή  και των άρθρων  1  &  3 του 
Ν. 4250/26-03-2014  (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014)  του Ν.1599/1986,  στην οποία αναλυτικά 
θα  πρέπει να  αναγράφονται  τα  πλήρη στοιχεία του υποψηφίου  καθώς  και  τα  
στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν  οι προσφέροντες, και στην οποία  
θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  

• Μέχρι και  την ημέρα  υποβολής της  προσφοράς  τους δεν  συντρέχει  για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 
του Ν. 4412/2016,  για  τους  οποίους  οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την 
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021.  
• Τηρεί  όλους τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία 
(Εργατική  – Ασφαλιστική Νομοθεσία).      
• Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.   
• Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα  που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή 
βάσει απόφασης που έχει  ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει  βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.   
• Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη  απόφαση  για κάποιο αδίκημα  από  τα 
αδικήματα του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την άσκηση της  επαγγελματικής 
του δραστηριότητας  εφόσον ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  κάποιο  από  τα  
αδικήματα  της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας,  και της δόλιας χρεοκοπίας.    
• Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.   
•Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.  
• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  ανάθεσης αλλά και  κατά  το στάδιο εκτέλεσης  της σύμβασης  εφόσον 
επιλεγούν.   
 • Λαμβάνει τα  κατάλληλα  μέτρα  για να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.   
 • Κατά  τη διάρκεια εκτέλεσης της  σύμβασης δεσμεύεται  για  την  απαρέγκλιτη  
τήρηση των διατάξεων του  με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ)  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της  21ης  Απριλίου 2016 για την προστασία των  
φυσικών  προσώπων  έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.   

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις  δύναται να 
ζητηθούν από τον  μειοδότη,  από  την αναθέτουσα αρχή  σύμφωνα  με την περί  
προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.   
 
 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση  των προσφορών θα γίνει  την ίδια  ημέρα  και  ώρα  της  καταληκτικής  
των προσφορών.  
Κριτήριο Αξιολόγησης  είναι η πλέον  συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ.328 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει η υπογραφή 
συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την προσκόμιση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
(αποδεικτικά  μέσα)  που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος πριν την 
έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, είναι τα κάτωθι:  
 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.  
Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους.  
Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει  από  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  (πχ  γενικό  
πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ),  αρκεί  η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού  φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  
εκπροσώπου  ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  
(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η κατακύρωση  γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 103 – 105  του  Ν. 4412/2016  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν.    Από 
την  ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Μετά από την οριστικοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή των εργασιών  μετά 
την έκδοση του σχετικού παραστατικού  από  τον  ανάδοχο με έκδοση του σχετικού 
εντάλματος πληρωμής. Ως  προς  τον  τρόπο  πληρωμής  και  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του 
Ν. 4412/2016.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων κρατήσεις,  που  παρακρατούνται  κατά  την  εξόφληση  του  εντάλματος  
πληρωμής  και αποδίδονται αρμοδίως.    
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Η αμοιβή του αναδόχου  υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :  
-Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρ. ΔΥα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α σε εφαρμογή 
του Α:3 του Ν. 3580/2007.  
-Κράτηση  ύψους  0,07  %  υπέρ  των  λειτουργικών  αναγκών  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  
σύμφωνα με  το  άρθρο 44 του 4605/2019  (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α')  που 
αντικαθιστά  το  άρθρο 375  παρ  7  του  Ν.4412/2016,  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  
προ  φόρων και  κρατήσεων.  Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό 
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες 
διατάξεις  
-Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%  Εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, από αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα ή κεντρική αρχή αγορών ανεξαρτήτως της πηγής 
χρηματοδότησής τους. Καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, που 
έχουν συναφθεί μετά την 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ  147Α Άρθρο 350, Κ.Υ.Α.  
1191/2017  - ΦΕΚ969Β). Η  ανωτέρω  κράτηση  υπάγεται  σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.  
Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται 
κατά τις κείμενες διατάξεις.  
-Παρακράτηση φόρου 4%  επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο  64  Ν. 
4172/2013).  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.  
Οι  κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές 
(εκτός του φόρου) επιβάλλεται  το νόμιμο χαρτόσημο.  
 
 
           Η Διοικήτρια  
   
 
 
 
 

     Δρ. Ευαγγελία Παππά 
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