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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 
«Μεταφορά μονάδων αίματος ,παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων.» 

CPV 64121000-0 
(ΠΠΥΥ 2012) 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 18.146,71€ με ΦΠΑ. 
 
 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την 
απόφαση του ΔΣ 41/12-11-2013(θέμα 14) 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
«Μεταφορά μονάδων αίματος ,παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων.» 

 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προϋπολογισμός  : 18.146,71€ με ΦΠΑ, ΚΑΕ 829 προϋπολογισμός 
2014 
 
Χρονική διάρκεια  : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 
Τόπος   : ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Κτίριο Σχολής, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών 
 
Ημερομηνία διενέργειας:  17/12/2013 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 πμ 
Κατάθεση προσφορών :      16/12/2013     Ημέρα Δευτέρα  Ώρα : 14.00 μμ στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
 
 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 
Α.ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ   

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ / 

ΠΡΟΣ   Δευτέρα – Κυριακή  8 π.μ. – 8 μ.μ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ , Ε.ΚΕ.Α.) 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΤΕΛ 

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δευτέρα  - Κυριακή  8 μ.μ. – 8 μ.μ. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ/ΚΤΕΛ/ΛΙΜΑΝΙ 

Αργίες 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ /ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ/ΚΤΕΛ/ΛΙΜΑΝΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Μολυσματικά δείγματα 

Διαγνωστικά δείγματα 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ I  ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1 ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ 

2 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 

3 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ – ΚΟΚΚΙΟΚΎΤΤΑΡΑ 

4 ΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ 

5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  / ΟΡΟΥ 

6 ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

7 ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

8 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

9 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

10 ΒΙΟΨΙΕΣ 

11 ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

12 Ε.Ν.Υ. ΠΤΥΕΛΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

13 ΝΟΥΚΛΕΙΚΑ ΟΞΕΑ (DNA, RNA) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:  
 Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ, «Blood Cold 

Chain» ADR 1999 µε τις ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ µε τις αναθεωρήσεις του, 

2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, 
Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης 

Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και µε απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην 
τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.  

 Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου να 

αναφέρονται στη σύμβαση.  
 Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, 

που υπαγορεύονται από τη φύση της µμεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. 
επείγουσα μετάγγιση)  

 Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς  
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 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (να προσκομίζεται το 
σχετικό πιστοποιητικό)  

 Να πραγματοποιεί την μεταφορά µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε 

κατηγορίας βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ)  
 Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να 

φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό υλικό κατά τη 
μεταφορά του. Το κόστος της αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου 

κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα µε την επεξεργασία του κατεστραμμένου 
αίματος ή παραγώγου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές 

διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν περιέχει 
παθογόνους παράγοντες. Π.χ. Μονάδες 

ερυθρών προς μετάγγιση 

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις 
γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει 

παθογόνους παράγοντες. Π.χ. Δείγματα 

αίματος για διαγνωστικό έλεγχο 

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές 

διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους 
παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν – 

μετά από έκθεση σ΄αυτούς- μόνιμη 
ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή 

θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς 
ανθρώπους. Π.χ. Ορός φορέα HIV 

Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα 

στοιχείο επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε -γνωστό ιατρικό ιστορικό, 
συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης 

του υλικού.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
1. Περιγραφή έργου Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και 

λοιπών βιολογικών υλικών µε βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του αναδόχου µε 

την Αρμόδια Υπηρεσία σχετικά µε τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/παράδοσης. Σε 
περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (π.χ. διακiνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος 

θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Αιμοδοσίας σε 
μεταφορές ασκών αίματος και παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων. Πιο 

αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει: 
α) Κάλυψη της Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και Αργίες και άμεση κάλυψη 

επειγόντων περιστατικών από/πρός τις Μονάδες Υγείας  Αττικής . 

β) Διακίνηση ,εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού (ασκών αίματος 
παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), από/πρός Μονάδες Υγείας  Αττικής. 

δ) Μεταφορά  από/προς Κ.Τ.Ε.Λ., Αεροδρόμιο «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 
3)Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος:  

• Από τον Π.Ο.Υ. γιο την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών  

• Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών  
βιολογικών υλικών  

(Να προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)  
Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα - προκειμένου η ψυκτική 

αλυσίδα να παραμείνει σταθερή - πρέπει να γίνεται χρήση µόνο ειδικών φορητών μέσων 
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κατάλληλων για τη μεταφορά βιολογικού υλικού µε χαρακτηριστικό (σταθερότητα, μόνωση) 
ανάλογα του θαλάμου συντήρησης 

3.2 Παρακολούθηση θερμοκρασίας 

Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές 
καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.  

Το καταγραφικό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή 
παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήματος, µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και 

δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση.  

Για την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού υλικού σε διαφορετικές Θερμοκρασίες θα πρέπει το 

όχημα να διαθέτει χώρους με 4 (τέσσερα) διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας: 2 - 6°C, 20-24°C, 
-20 έως -35°C και -70°C.  

(να προσκομίζεται η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού)  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ  

  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ  2-6 ο C 

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 2-6 ο C 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ - ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ 20-24 ο C 

ΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ -20 έως -35 ο C 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ / ΟΡΟΥ 2-8 ο C/ -20 έως -35 ο C/ -70 ο C 

ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 15-25 ο C 

ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 2-8 ο C 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 2-8 ο C 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 15-25 ο C / 37 ο C 

ΒΙΟΨΙΕΣ 15-25 ο C /3 7 ο C 

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 2-8 ο C 

Ε.Ν.Υ. ΠΤΥΕΛΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 2-8 ο C/ 15-25 ο C 

ΝΟΥΚΛΕΙΚΑ ΟΞΕΑ (DNA, RNA) 15-25 ο C 

   

3.3.2 Για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άμεση 

αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήματος GPS µε δυνατότητα 
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας 

εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντήρησης.  

(Να προσκομίζεται η σχετική εκτύπωση GPS)  
 

4. Συσκευασία 
4.1 Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού  

Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση 

ειδικών πιστοποιημένων δοχείων μεταφοράς αίματος πλάσματος αιμοπεταλίων µε ισχυρή 
μόνωση για διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντολογικές 

συνθήκες. Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υλικό για τις μονάδες ολικού αίματος /ερυθρών 
/πλάσματος δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή µε τους μεταφερόμενους ασκούς.  

Σημείωση: Η χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π. Ο. Υ για 
την ασφαλή μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.  
 

Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και 
μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η Θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να 

διατηρείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης, που 
είναι + 20°C έως + 24°C (μέση συνιστώμενη θερμοκρασία + 22°C) και ο χρόνος μεταφοράς θα 

πρέπει να µην υπερβαίνει τις 24 ώρες.  

Σχετικά µε τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να 
ισχύουν οι γενικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μεταφερόμενου 

ανθρώπινου ιστού.  
4.2 Δείγμα  
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α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης  
α 1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, µε 

ερμητικό και μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει µόνο µε σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το 

δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο θήκες µια για το δείγμα κοι µια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.  
Σημείωση: Το παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή µε τον περιέκτη  
α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω.  
Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώς 

απομονωμένοι μεταξύ τους.  
α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος. ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό 

υλικό είτε για δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά µε επαρκή ποσότητα 

απορροφητικού υλικού ικανή να απορροφήσει όλο τον όγκο του μεταφερόμενου υγρού 
δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.  

β. Δευτεροταγής συσκευασία  
Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο 

μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, µε ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία 

της ακεραιότητας του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.  
Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών 

και δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40 οC έως  
-50 οC και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερικό σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά 

επικίνδυνο).  
(Να προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά)  
 

5. Έγγραφα μεταφοράς  
Η εταιρεία μεταφοράς να εκδίδει µε ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικές και άλλα 

απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά.  
Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:  

 Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 

αποστολέα και παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού 

υλικού. Στην περίπτωση μεταφοράς μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών το 
τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού 

µε βάση την νομοθεσία περί επικινδυνότητας.  

Τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού κατά το ελάχιστο από τα 

κάτωθι δικαιολογητικά και δείγματα:  

1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων 

μεταφοράς με τα πρότυπα του WHO  

2. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων 

μεταφοράς με τον κανονισμό ADR 

3. Εκτύπωση του καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 

διαφορετικές θερμοκρασίες (2 - 6°C, 20-24°C, -20 έως -35°C ή/και -70°C)   

4. Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο και βεβαίωση καταλληλότητας των 

οχημάτων από το ΥΥΚΑ  

5. Δελτίο ατυχήματος 

6. Τριπλότυπο μεταφοράς 

7. Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2000 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών 

8. Δείγμα σάκου όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο(4.2 α2) 

9. Δείγμα σάκου όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο (4.2 α1) 

10. Δείγμα απορροφητικής θήκης όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη 

παράγραφο(4.2 α3) 

11. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR 

12. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών 

μεταφοράς  
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13. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR του 

Συμβούλου Ασφαλείας 

14. Εκτύπωση GPS στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος 

και οι 4 θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού  
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί  παράταση μέχρι 12 μήνες, 
με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη 
του συμβασιούχου για τους επόμενους 10. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού. 
 
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 6, 7, 8. 
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 
 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Τη λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση, 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Τον αριθμό της διακήρυξης (34π), τον τίτλο του διαγωνισμού (Μεταφορά 
μονάδων αίματος ,παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων), την επωνυμία του 
διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ) και την ημερομηνία διενέργειας 
(17/12/2013). 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
 
10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΑ 

ΕΣΟΔΟΥ- 
ΕΞΟΔΟΥ 

Λογαριασμός ΓΛ 

ΜΤΠΥ 3% 5211-3311 55.02.00 

Χαρτόσημο 2% επί ΜΤΠΥ 5211-3311 55.02.00 

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΜΤΠΥ 5211-3311 55.02.00 

Υπέρ ψυχικής υγείας 2% 5291-3391 53.20.00 

Φόρος προμηθευτών 8% 5291-3391 54.09.14 

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 0,10% 

5299-3399 53.20.01 

 
 
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ, 
υποπαράγραφος Ζ.5, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες.   
 
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
 
 
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Το τμήμα Γραμματείας 
 
 
 
 
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, 2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό  προμήθειας «……………»   αριθμός 
διακήρυξης …. 
 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν έχω  καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007. 
 
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  ………………………… 
 
στ. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την 
ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού  
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 

Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Οικονομική προσφορά 

Όνομα υλικού 
Αριθμός 
μητρ- 
ώου 

Κωδικός 
CPV 

Κωδικός 
Γενικής 
Λογιστικής 

Ημ/νία 
ανάρ- 
τησης 

Μονά- 
δα 

Τιμή 
μονάδας 
προ 
ΦΠΑ 

Εργοστάσιο 
κατασκευής 

Κωδικός 
εργο- 
στασίου/ 
Κωδικός 
ΕΚΑΠΤΥ  

Ποσό- 
τητα 

Τιμή 
μονάδας 
προ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τιμή 
μονάδας 
με ΦΠΑ 

1                 

2              

3              

4              

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει: 
Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας 

 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Προμήθειας «…………………» 
 

ΠΙΣΤΩΣΗ: ………………€ με ΦΠΑ. 
 

 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ 
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς κα της 
τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ-ΕΚΑ »    
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ 
                                      Σ Υ Μ Β Α Σ Η   Νο    / 20…      
Στην Κηφισιά σήμερα....................... και στα γραφεία του Νοσοκομείου Κ. Α. Τ. – Νίκης 
2 – 145 61 Κηφισιά, Α. Φ. Μ. 998965064, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, οι συμβαλλόμενοι: 
α. ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΚΑΤ- ΕΚΑ», το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα  
και  
β. ο κ………………………………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος της 
Εταιρείας…………Α.Φ.Μ.…................ Δ.Ο.Υ.………………τηλ.………………….,που 
εδρεύει επί της οδού…………………καλούμενος εφεξής προμηθευτής,  μετά την 
κατακύρωση του   διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης), με κριτήριο 
κατακύρωσης τη   , ο οποίος διενεργήθηκε την            για την προμήθεια                                     
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό………..απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 
1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΕΣ 
Τα είδη θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προσφορά του 
προμηθευτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με τα 
προσκομισθέντα δείγματα στο διαγωνισμό, τη σχετική διακήρυξη και τους γενικούς 
όρους της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.  

 
                 Ε   Ι   Δ   Η    

 
ΟΙΚΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ/ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

    

 
Η συνολική δαπάνη της κατακύρωσης ανέρχεται στο ποσόν των € …………………με 
Φ.Π.Α. και βαρύνει τον κωδικό……………του προϋπολογισμού έτους 201… και 201…. 
Δέσμευση πιστώσεων: 
1. Για το έτος 201… το ποσόν των €…………….με Φ.Π.Α.–Α.Δ.Α. 
……………………….. 
2. Για το έτος 201….το ποσόν των €…………..με Φ.Π.Α.–
Α.Δ.Α………………………… 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της 
παρούσας σύμβασης δεν παραδοθούν ή αν παραδοθούν, χωρίς να πληρούν τους 
όρους της παρούσας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 
118/2007. 
 Ο ποιοτικός έλεγχος για την πιστοποίηση από το Γενικό Χημείου του Κράτους 
των προϊόντων θα βαρύνει τους αναδόχους.  
 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την 
ημέρα παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως, 
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προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, 
μέσα στις αποθήκες της Διαχείρισης …………………..του Νοσοκομείου. 
 Επισημαίνουμε ότι για την διευκόλυνση ελέγχου των τιμολογίων και την 
απρόσκοπτη διακίνηση και ενταλματοποίησή τους, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα 
κατωτέρω: 
 Η παραλαβή των διαφόρων υλικών και ειδών θα γίνεται από τις αντίστοιχες 
επιτροπές παραλαβών, οι οποίες συντάσσουν με τον αρμόδιο υπόλογο της διαχείρισης  
(αποθηκάριο) το πρωτόκολλο παραλαβής στον οποίο και θα το παραδίδουν. Το 
πρωτόκολλο παραλαβής θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ή ολογράφως το 
ονοματεπώνυμο των μελών της επιτροπής και του υπολόγου της διαχείρισης 
(αποθηκάριου). 
 Τα προς παραλαβή είδη θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα  
παραστατικά: Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, ή Τιμολόγιο – δελτίο αποστολής τα οποία 
θα παραλαμβάνει και θα υπογράφει ο αρμόδιος αποθηκάριος. 
 Στο τιμολόγιο θα υπάρχει οπωσδήποτε το όνομα και η υπογραφή του 
εκδώσαντος αυτού.  
 Η παράδοση των τιμολογίων ή άλλων παραστατικών θα γίνεται, όπως ανωτέρω 
αναλυτικά περιγράφεται και σε καμία περίπτωση στα διάφορα τμήματα του 
Νοσοκομείου, θα αναγράφεται δε σε εμφανές σημείο του τιμολογίου σας, ο αριθμός 
σύμβασης του Νοσοκομείου και ο Α.Φ.Μ. σας.  
Παραστατικά που παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο είτε ταχυδρομικά, είτε 
απευθείας από τον προμηθευτή θα παραδίδονται στην αντίστοιχη διαχείριση η οποία 
φροντίζει για την ειδοποίηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.  
 Είδη και υλικά, που δεν θα παραδίδονται, όπως ορίζεται ανωτέρω, θα 
θεωρούνται ως μη παραληφθέντα. 
Οι παραδόσεις θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 07:30 π.μ. και μέχρι 15:00 μ.μ.   
 
3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ. 

      

ΜΤΠΥ 3% 3311-5211 55.02.00 

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ 3311-5211 55.02.00 

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. 
ΜΤΠΥ 3311-5211 55.02.00 

ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2% 3391-5291 53.20.00 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% 3391-5291 54.09.14 

ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
0,10% 

3399-5399 53.20.01 

 
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής παρέδωσε στο 
Νοσοκομείο την επισυναφθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης                 
με αριθμό                        ημερομηνία                     Αξίας €                         και λήξεως 
 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
5.1. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. 

Έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η ……………….και λήξη αυτής η 
……………… 

5.2. Δύναται να δοθεί παράταση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό 
διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, με μονομερές 
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δικαίωμα του νοσοκομείου για τους 2 πρώτους μήνες (της παράτασης) και με τη 
σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους.  
Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία, που προβλέπει η σύμβαση ή 
που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία του συμβασιούχου προμηθευτή. 
5.3.Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση μετά από 
έγγραφη ενημέρωση των προμηθευτών, τουλάχιστον ένα μήνα πριν αζημίως.  
5.4 Σε περίπτωση εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης ή κατά τα ανωτέρω παράτασης αυτής, το Νοσοκομείο θα προμηθεύεται τις 
απαιτούμενες ποσότητες στην αρχική συμβατική τους συμφωνηθείσα τιμή ή σε 
μικρότερη που προέκυψε για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή 
παράτασης αυτής. 
5.5 Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο προμηθευτής στις 
περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε 
ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών. 
5.6 Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής αναδειχθεί για 
το αντικείμενο αυτής νέος προμηθευτής με οικονομικά συμφερότερους όρους για το 
Νοσοκομείο, η ισχύς της παύει από την εφαρμογή της νέας σύμβασης. 
5.7 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην 
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε 
στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή 
άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη  στο Νοσοκομείο με 
οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα 
μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση 
από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του 
συνόλου αυτών.   
5.8 Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος ή 
το δημόσιο συμφέρον το επιβάλει ή οι όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. 
5.9 Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκομείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή 
γιατί εφοδιάζεται με τα είδη της ή και με άλλα που μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά, 
από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν 
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών ειδών. 
5.10 Εάν πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής γίνει 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή 
υπαναχώρησης από αυτήν του προμηθευτή. 
 
6. ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Τα δελτία αποστολής και τιμολόγια θα: 
6.1. φέρουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του εκδώσαντα, τη 
σφραγίδα της εταιρείας και τον αριθμό παραγγελίας του Νοσοκομείου. 
6.2. παραδίδονται ΜΟΝΟ στις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβών, οι οποίες μαζί με τον 
αρμόδιο υπόλογο της Διαχείρισης θα συντάσσουν το πρωτόκολλο παραλαβής. 
 
7. ΠΛΗΡΩΜΗ  
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013, παραγρ.Ζ, υποπαράγρ. 

Ζ.5) 
 

8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 
8.1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον 
προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να 
μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση.   
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8.2. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Τράπεζες, που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
1905/90 Φ.Ε.Κ. 147/15-11-90.  
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, 
υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει 
και είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που 
διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η 
μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης.  
Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το 
πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.  
 
9. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας 
υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν ένα 
πρωτότυπο αυτής και ο προμηθευτής έλαβε επικυρωμένο αντίγραφο. 
 
                                     ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Ο Προμηθευτής  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

  

 Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης 

 
 
 


