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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ  
ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  COVID-19’’  

 
στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α΄214), με την οποία διατηρείται σε ισχύ η 
παρ.3 άρθρο 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 28.02.2021  και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄), 

με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 
31.12.2020 

Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

έχοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθμ. 1662/21.12.2020 (ΑΔΑ:9ΨΠ2Ω6Μ-ΓΧΑ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη 
χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α΄214), με την οποία διατηρείται σε ισχύ η παρ.3 άρθρο 10 
της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 28.02.2021  και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄), με το οποίο 
παρατείνεται η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020, για 
την ‘’Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid  - 19’’, 
εκτιμώμενης αξίας #199.939,10€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% και 24%, για τις έκτακτες ανάγκες της Δ/νσης 
Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης και της Δ/νσης 
Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και β) τον ορισμό των μελών της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, 

2. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 55) , όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), και οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ με την παρ. 1 του άρθρου 74 
του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α΄214) έως τις 28.02.2021,   
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3.  τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ Α΄177), με τις οποίες διατηρείται σε ισχύ 
η παρ.8 άρθρο δεύτερο της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020,  

4. το άρθρο 39 Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά 

που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid – 19 του 4753/2020 (Α΄227), 
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και ιδιαίτερα την  παρ. 2 άρθρο 

32 του ν. 4412/2016, με την οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση «στο μέτρο που είναι απολύτως 
αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα 
μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 
ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές 
για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη»,  

6. Το με αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που αφορά σε 
διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού, όπου προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης να συνάπτονται χωρίς 
της προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,   

7. Το με αρ. πρωτ. 1867/01-04-2020 (ΑΔΑ:9ΗΤΜΟΞΤΒ-ΜΛΔ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με θέμα: ‘’Ειδική 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 – Νεότερες διευκρινίσεις’’, 

8. Το υπ’ αριθμ. 268302/02.12.2020 αίτημα της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας περί 
αναγκαιότητας της παρούσας προμήθειας, 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, έως  την 13η  Ιανουαρίου  2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, 
ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών,  
β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, 
δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
  
Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης κρίνεται μη κανονική και δεν 
αξιολογείται.  

 Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 

 H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφο 2γ του ν. 4412/2016, ‘’στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση’’.                                                                                             

 
1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Δ/νση Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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Πληροφορίες: κα Βάλια Σπυριδάκη, τηλ. 210 3626396,  email: e.spyridaki@athens.gr   
 

 Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Πληροφορίες: κα Μαρία Αμπελιώτη, τηλ. 210 5277548,  email: t.ekpadefsis@athens.gr 

 
 Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης  

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
               Πληροφορίες: κ. Πέτρος Παπαδάκης, τηλ. 210 5277566, email: p.papadakis@athens.gr 
 
Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & 
Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, k.palli@athens.gr, Τηλ: 2132082955 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή 
Υποχρεώσεων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας. 
 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η  δαπάνη θα καταλογισθεί για το έτος 2020 έτος και κωδικό αριθμό προϋπολογισμού Κ.Α. 6631.012 

Φ.15/Δ.85 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid - 19»,  
με το ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών 
(199.939,10€) συμπ/νου Φ.Π.Α.  
 
4.     ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα 
σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
5.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
5.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να μη 
βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις 
οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με 
το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. 
 
6.    ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
7.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού (γάντια μιας χρήσης, 
αντισηπτικό gel χεριών, ιατρικές μάσκες και ποδιές προστασίας) για τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19» για τις έκτακτες ανάγκες των εξής Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων: 

 Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας  
 Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης 
 Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV : 18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 
                                  33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 
                                  33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 
                                  35113490-0 Προστατευτικές ρόμπες 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με 
την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Συγγραφή 
Υποχρεώσεων). 
 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, μαζί με τον φάκελο της προσφοράς, θα προσκομίσουν δείγμα 
του/των προσφερόμενου/ων είδους/ων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της μελέτης, το οποίο θα συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής. 
 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  #199.939,10€# συμπ. Φ.Π.Α. 
6% και 24% (106.735,00 € άνευ Φ.Π.Α.6% και 70.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24%), όπως αναλύεται στη σχετική 
Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας. 
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 
Β΄/23.05.2017). 

Η χρονική της διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών ανέρχεται σε δύο (2) μήνες 
από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, ορίζεται: 
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 Για τα Δημοτικά Ιατρεία: Τμηματικά και εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Οι παραδόσεις θα 
πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. 

 Για τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Τμηματικά και εντός του 
χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. 

 Για τη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης: Τμηματικά και εντός του χρόνου ισχύος της 
Σύμβασης. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από έγγραφη ή 
ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. 

 
 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη με 
την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων- Ενδεικτικός 
Προϋπολογισμός). 
 
7.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο κυρίως ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους 
(υπο)φακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις 
του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω, κι επιπλέον: 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικών 
συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς», θα απορρίπτονται. 
 
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
8.1. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του, ως 
προκαταρκτική απόδειξη ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και β) πληροί το κριτήριο επιλογής 
της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

i. έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ii. δεν εμπίπτει στους οριζόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 λόγους αποκλεισμού, 
iii. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
iv. δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

v. δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
vi.  δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, 

vii. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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viii. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

ix. δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

x. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία, 

xi. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, 
xii. η προσφορά του ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια,  

xiii. καλύπτει το κριτήριο της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας της παρούσας 
σύμβασης. 

8.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τη Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης περιγράφοντας, ακριβώς, πώς οι 
συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα του προσφερόμενου υγειονομικού υλικού, σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης. 

 
8.3. Οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. 

1. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης, φέρει ημερομηνία σύνταξης μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
2. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας 
διαδικασίας. 
3. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο 
 
 

ΑΔΑ: 6ΩΑΛΩ6Μ-ΓΩ8



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID - 19                                                                           
 Σελίδα 7 
 

9.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα των  όρων  
της παρούσας πρόσκλησης και της Μελέτης,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα το άρθρο 102 «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών 
& δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016, 
γ) η οποία κρίνεται ως μη κανονική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 26 Ν.4412/2016. 
 
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αρμόδια για την αξιολόγηση της προσφοράς είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1662/2020 πράξη Οικονομικής Επιτροπής ειδικά για 
τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας 
συλλογικών οργάνων. 
 
Η  αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την επομένη εργάσιμη της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί σε 
μία συνεδρίαση, για  τα στάδια της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς 
και των οικονομικών προσφορών, και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της διαδικασίας με τη σύνταξη 
ενιαίου πρακτικού. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, καθώς και της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται 
με την έκδοση σχετικής απόφασης  από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με αντίγραφο του αντιστοίχου πρακτικού της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς των ως άνω σταδίων σε αυτόν και τους λοιπούς συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 364 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV Έννομη προστασία 
κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 345 έως 374) του ως άνω νόμου δεν εφαρμόζονται στην 
παρούσα εξαιρετική διαδικασία.  
 
11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο 12 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων ii) έως και x), καθώς και για την πλήρωση του 
σχετικού κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της περίπτωσης xiii) της παραγράφου 8.1 της παρούσας. 
 
12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) 
12.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017, ο προσωρινός ανάδοχος 
προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

II. Πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ότι είναι ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & 
επικουρικής),  

III.       Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του 
πιστοποιητικού, και στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
‘’Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.’’ 

IV.      Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, τα 
οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, περί: 
 Μη πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης (εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα).  

 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα). 

 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν).  

 Μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, (για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

       Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε   
εκκαθάριση. 
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12.2 Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ο προσωρινός 
ανάδοχος προσκομίζει Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, το 
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

      
12.3  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. 
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.  
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 της διαδικασίας (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. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-
γνωμοδότησης από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, και τη διαβίβασή 
του στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης  για την κατακύρωση της σύμβασης. 
 
13.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος 
κατά τέσσερις (4) μήνες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας.  

14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, η 
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με 
αντίγραφο του αντιστοίχου πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ως άνω 
δικαιολογητικών, και προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης προσκομίζοντας την 
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την  
οριστική παραλαβή των ειδών, και θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4  του Ν. 4412/2016. 
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα τιμή του είδους. 
Ο προμηθευτής – ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο 
της συμφωνημένης τιμής. 
2. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν 
δ)Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  
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Πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία. 
3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπ/νου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  
 
16. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 
(ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης, 203 Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου, 204 Ανωτέρα βία, 205 Δικαστικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων, 205Α Δικαστική επίλυση διαφορών, 206 Χρόνος παράδοσης υλικών, 207 Κυρώσεις για 
εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, 208 Παραλαβή υλικών, 209 Χρόνος παραλαβής υλικών, 213 Απόρριψη 
συμβατικών ειδών-Αντικατάσταση), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι σχετικές με την παρούσα 
διαδικασία εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και της 
συνημμένης μελέτης, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο portal του Δήμου Αθηναίων. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Η υπ’ αριθμ.1662/21.12.2020 πράξη Οικονομικής Επιτροπής 
2. Η Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας 
3. Το ‘’ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς” 
 
 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
  

 
  

ΚΟΙΝ.: 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 
     Υποστήριξης Δημάρχου 
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής  
    Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα 
3. Γενική Δ/νση Οικονομικών 
4. Δ/νση Δημοτικών Ιατρείων & 
    Δημόσιας Υγείας 

 Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & 
 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

  5. Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών  
 Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης  
 Δημοσίων Συμβάσεων 
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