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                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών 
καθαριότητας» 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
       α) Του άρθρου 6 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ. 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του 

συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις». 
       β) Του άρθρου 4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ.25/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

       γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ.45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2.   Την υπ΄αριθμ. Α3β/οικ.58824/02.08.2016 απόφαση των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2597/τ.Β΄/23.08.2016 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».

3.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4β/ΓΠ.οικ.36656 (ΑΔΑ: Ω7ΛΤ465ΦΥΟ-ΙΡ5) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ 449/Υ.Ο.Δ.Δ./18.06.2020) με περιεχόμενο «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».

4.   Την Απόφαση της 10ης /25.06.2020 (Θέμα 3ο ) (ΑΔΑ: ΩΒ8ΔΟΡΕ3-ΓΥΜ) Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: «Εξουσιοδότηση Προέδρου από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

5.  Τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 514/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13.07.2020), όπως αυτά εκδόθηκαν από το 
Εθνικό Τυπογραφείο.

6.    Τη συμπλήρωση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 516/Υ.Ο.Δ.Δ./ 13.07.2020)
7.    Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2772/28.05.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., της 8ης/27.05.2021 

Συνεδρίασης (ΕΗΔ 1ο ) (ΑΔΑ: ΨΝ2ΒΟΡΕ3-89Χ), με περιεχόμενο την τροποποίηση του 
σημείου 5 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4180/26.06.2020 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., της 
10ης/25.06.2020 Συνεδρίασης (Θέμα 3ο ), με θέμα: «Εξουσιοδότηση του Προέδρου από το Δ.Σ. 
του Ε.ΚΕ.Α.».

8.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π./ 5457 /22.11.2021  εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α., 
με Θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών 
καθαριότητας».

9. Την υπ΄αριθμ.  270/16.11.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ1ΣΕΟΡΕ3-8ΕΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
       (Ε.ΚΕ.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ

Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7
136 77,  Αχαρναί
Γραμματεία Προέδρου
213 2146703-706
213 2146728

  Προς:   

 

  

Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών
Γραφείο Προμηθειών
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                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 11.558,11 € με ΦΠΑ 24% και γ) της 

έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας 

σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Μ/Μ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 

ΑΠΟ ΛΩΡΙΔΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΑΣ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

0428 ΤΜΧ 10 4,56 45,60

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΥΡΟΙ 80*1,10

0208 ΚΙΛΑ 500 1,06 530,00

3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

52Χ75 ΜΑΥΡΕΣ 

10τεμ/ρολό

0414 ΤΜΧ 2.000 0, 386 772,00

4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 40Χ50 

(ΣΥΣΚ.20 ΚΙΛΑ)

0209 ΚΙΛΑ 200 2,30 460,00

5 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 20Χ30 

(ΣΥΣΚ.25 ΚΙΛΑ)

0210 ΚΙΛΑ 500 2,30 1.150,00

6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ ΜΠΛΕ 

80 * 1,10

1859 ΚΙΛΑ 350 2,00 700,00

7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑ

0240 ΤΜΧ 20 0,14 2,80

8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

SMALL

1716 TEM 10 0,87 8,70

9 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡ

ΙΣΜΟΥ 4 L

0251 ΦΙΑΛΗ 30 1,8629 55,89
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10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝ

Ο ΛΕΥΚΟ 4 LT

0252 ΦΙΑΛΗ 120 1,4981 179,78

11 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΡΟΛΛΟ 450gr

2006 ΡΟΛΟ 240 0,76 182,39

12 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (10 

ΡΟΛΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ)

2000 ΡΟΛΟ 5.000 0,212 1.060,00

13 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚ

ΕΤΟ ΤΩΝ 200Φ)

2012 ΠΑΚΕΤΟ 12.000 0,35 4.200

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να αποστείλουν 

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 και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται 

ότι :

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της δεν συντρέχει για της 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της 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.

 Τηρεί όλους τους Νόμους, σχετικούς με την εργασία (Εργατική –Ασφαλιστική 

Νομοθεσία).

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, και πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για 

κάθε είδος που προσφέρει.

 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. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.
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 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 της διαδικασίας.

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 

επιλεγεί.

 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.

 Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός τριών ημερών από 

την σχετική παραγγελία.

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από 

τον μειοδότη, από την υπηρεσία, σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την 

υπογραφή της σύμβασης

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καθαριότητας είναι:

ΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ 80*1,10

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από 100% 

πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας ή από 

αναγεννημένο πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων όπως 

σκισίματα, ανομοιομορφία στο 

χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια 

κλπ κατάλληλου πάχους, βάρους 

και όγκου, φιλικές προς το 

περιβάλλον. Να φέρουν διπλή 

ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 40Χ50

Οι σακκούλες θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από 100% 

πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας ή από 

αναγεννημένο πολυαιθυλένιο 
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υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων όπως 

σκισίματα, ανομοιομορφία στο 

χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια 

κλπ κατάλληλου πάχου, βάρους 

και όγκου, φιλικές προς το 

περιβάλλον. Να φέρουν διπλή 

ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ 20Χ30 (ΣΥΣΚ.20ΚΙΛΑ)

Οι σακκούλες θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από 100% 

πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας ή από 

αναγεννημένο πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων όπως 

σκισίματα, ανομοιομορφία στο 

χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια 

κλπ κατάλληλου πάχου, βάρους 

και όγκου, φιλικές προς το 

περιβάλλον. Να φέρουν διπλή 

ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4 lt

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε 

νοσοκομεία, αντιολισθητικό, με 

αντοχή στην αλκοόλη και σε άλλα 

απολυμαντικά, να είναι εύκολο 

στην εφαρμογή και να στεγνώνει 

γρήγορα. Η εφαρμογή του να μη 

διαταράσσει το προσωπικό. 

Έτοιμο προς χρήση.

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΛΕΥΚΟ 4 LT

Να περιέχει μία ή περισσότερες 

ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά 

για τη μη ανάπτυξη μικροβίων. Να 

περιέχει ενυδατικούς παράγοντες 

του δέρματος. Να έχει ουδέτερο 

pH 5, - 7 και να είναι 

δερματολογικά και οφθαλμολογικά 

ελεγμένο. Να αναφέρονται σαφώς 

τα συστατικά του προϊόντος στην 

ετικέτα του (στα Ελληνικά)
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ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΟ 200Φ) Χειροπετσέτες ζικ-ζακ, λευκές 

επαγγελματικού τύπου από 100 

λευκασμένο χημικό πολτό, 

μαλακές και απορροφητικές, 2 

φύλλων, διαστάσεων 20x10 εκ. 

αναδιπλούμενες και 20x25 εκ. 

τουλάχιστον αδίπλωτες.

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΛΟ 450gr 

Αρίστης ποιότητας από 100% 

λευκασμένο χημικό πολτό, βάρους 

έως 1 κιλό ανά ρολό, με περφορέ 

για έυκολο κόψιμο, δύο φύλλων, 

σε συσκευσία στην οποία 

εξωτερικά θα αναγράφονται όλα 

τα στοιχεία και η προέλευσή του.

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά μετά από παραγγελία του Γραφείου 

Διαχείρισης Υλικού.

Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές, σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και την Υπεύθυνη Δήλωση στο Γραφείο 

Προμηθειών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης  της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. 

στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1381α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ε.ΚΕ.Α.

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                               

                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

mailto:gmantevas@ekea.gr
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Εσ.Διανoμή: Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, Γραφείο Προϊσταμένης 
Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, Γραφείο Διαχείρισης Υλικού.
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