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                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

                             Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:7IΦΓ46906Ψ-ΓΙΕ 

                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 ΥΠ’ΑΡΙΘ:1622/2016 - Α.Δ.Α:66ΔΕ46906Ψ-ΨΣ6 
                    Α.Δ.Α.Μ:16PROC004794749 

                               
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Νίκαια:14-07-2016                 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                     Αρ. Πρωτ.:28683/15-07-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 
 
Δ/ΝΣΗ : Δ. Π.   ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 
   184 54   ΝΙΚΑΙΑ 
ΤΗΛ : 213 20 77 407 & 408 
FAX : 210 4910602 
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : www.nikaia-hosp.gr 
E MAIL : prom@nikaia-hosp.gr 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Β. 

 
                                           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2016 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των τριών (3) κλιβάνων της 
κεντρικής αποστείρωσης του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος.  
 

Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου έως και την 5η Σεπτεμβρίου και ώρα 

10:00μ.μ.  

Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την 
παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας και 
ώρας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Διενέργεια του 
Διαγωνισμού 

Ημερομηνία:05 Σεπτεμβρίου   

Ημέρα: Δευτέρα  

Ώρα: 10:00π.μ 

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ.Παντελεήμων» - Γρ. Προμηθειών 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

17.922,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V  50324200-4 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:   

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 



 2 

 
 
Ο διαγωνισμός διενεργείται κατόπιν: 
 
1. Της υπ’αρ.πρωτ.5804/4-12-2014 (ΦΕΚ Β΄3261/4-12-2014) Κ.Υ.Α.  του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί 
«Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των 
Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015, 
με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές»  

2. Tης υπ΄αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ Β΄3693/31-12-2014) Απόφασης του 
Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του 
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΦΥ) 2014 πιστώσεις 
2015 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την 
διεξαγωγή –παράταση του προγράμματος προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 
των διαγωνισμών των ετών 2010, 2011, 2013» 

3. Της υπ΄αριθμ.πρωτ.16421/4-5-2015 Απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς & Αιγαίου με θέμα «Καθορισμός φορέα υλοποίησης, για διενέργεια 
διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ., έτους 2014» 

4. Του υπ’αριθ.πρωτ.3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα, διευκρινήσεις 
αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων. 

5. Της υπ’αρ.πρωτ.5108/2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3008/31-12-2015) Απόφασης του 
Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Παράταση του 
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) 
των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014» 

6. Της υπ’αριθ.πρωτ.4978/15-12-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ με θέμα, Εγκύκλιος 
αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, 
όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ 
που ελήφθησαν κατά την υπ’αριθ. 65/17-7-15 Συνεδρίασή της (θέμα1ο). 

7. Της υπ’ αριθμ. 17/03-12-2013 (θέμα 3ο ) Απόφασης της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. 
σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών 
προδιαγραφών για το Π.Π.Υ.Υ. 2012 και εφεξής»  

8. Της υπ΄αριθμ.13ης (συνεδρίαση 18/10-12-15) Απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 

9. Της υπ’ αριθμ. 81/09-05-2016 (θέμα 1ο), Απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα 
(πρωτότυπο – ακριβές αντίγραφο). 
 
Με ποινή να μην γίνει δεκτή η προσφορά υποβάλλεται: 
o μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  
o στην Ελληνική γλώσσα,  
o με πλήρη αρίθμηση των σελίδων,  
o καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax). 
2. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με κεφαλαία γράμματα. 
3. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
4. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
6. Η ένδειξη «Κύριος φάκελος». 
7. Το περιεχόμενο του φακέλου (‘’περιλαμβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ’’). 

 
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
2. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου να τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Επισημαίνεται ότι: 
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον 
του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 
συλλογικού οργάνου. 
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπ΄όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα». 
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, με την προσφορά τους, στον κυρίως φάκελο, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδιακασία ανάθεσης στον 
οποίο συμμετέχουν 

 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 
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o δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

o Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

o Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

o Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

o Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με το επάγγελμά 
τους.  

 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

 
2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 
 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 
ή αλλοιώς έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 

ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος 

αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος 

κατά πράξεων ή παραλείψεων του Φορέα, που αφορούν τον διαγωνισμό.                                                                                 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον του αρμοδίου οργάνου 
παραλαβής και αποσφράγισης τους. 
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται από την διακήρυξη.  
 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο 
είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την 
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της 
διακήρυξης. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. 
1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, μονογράφεται δε και σφραγίζεται, από το αρμόδιο όργανο, 
η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
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2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 
και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση 
της τεχνικής αξιολόγησης, την έγκριση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
διοίκησης και την σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση. 

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών τελικών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται στις εταιρείες που ανήκουν. 

 
Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, η οποία τελείται δημόσια, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων 
συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν, 
κατά το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών, μπορούν 
να λάβουν γνώση του περιεχομένου όλων των προσφορών που υποβάλλονται στον 
διαγωνισμό, μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισής τους από το αρμόδιο όργανο 
ή σε σχετική ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί, εγγράφως, από την αρμόδια 
Υπηρεσία. 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή.  

 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 

 

Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης. 

 

Εφ’ όσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος 

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού 

κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ματαιώσει και να επαναλάβει 

τον διαγωνισμό, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 

της διακήρυξης, χωρίς καμμία απαίτηση ή δικαίωμα οιουδήποτε εκ των 

συμμετεχόντων.  

 

Επίσης τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, μεταξύ άλλων,  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Π.Δ.118/07 και τις οδηγίες των αναθετουσών αρχών του, και 

στις περιπτώσεις: 

 Διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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 Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία ή το υλικό, είτε λόγω αλλαγών 

στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την 

οποία επρόκειτο αυτό να χρησιμοποιηθεί. 

 Όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

 Όταν υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε 

προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται με 

παραστατικά. 

 

 

ΤΙΜΗ 

Η τιμή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατήσεων υπέρ τρίτων και 

κάθε άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας στον 

τόπο και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα. 

Οι προσφέροντες πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους: 

Α. Την τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. που 

βαραίνει το Νοσοκομείο. 

Β. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία που ορίζεται 

στην σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον ανάδοχο με 

δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου και 

για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, εφ’όσον δεν έχει 

εξαντληθεί η αρχικώς ορισθείσα συμβατική δαπάνη. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν: 

 Παραλήφθηκε οριστικά η υπηρεσία που παραδόθηκε. 

 Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη.  

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός και υπογραφούν συμβάσεις 

σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα.  

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΟΙ εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το κείμενο της σύμβασης που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στην οποία θα συμπληρωθούν τα στοιχεία 

της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό. 
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Στο κείμενο της σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

 

Σε όποιον προμηθευτή κατακυρωθούν οι υπηρεσίες, το Νοσοκομείο αποστέλλει 

σχετική ανακοίνωση που αναφέρει, μεταξύ άλλων, και την προθεσμία υπογραφής της 

σύμβασης.  

Η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την  ανακοίνωση, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει 

τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος.  

 

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο.  

 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του 

Π.Δ./τος 118/07. 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

A. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και 

της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και 

η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 

δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ./τος 118/07. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του   

διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,  

Στον ανοιχτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών.  

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 

αποστολής σ’ αυτούς της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. 



 8 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα 

που διενεργεί το διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική 

απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που 

αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την 

διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του 

διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την 

οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο 

όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το 

αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από 

γνωμοδότηση αυτού.  

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της 

υποβολής της. 

     γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοιχτού και κλειστού) έως και την 

κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 

αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 

παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνο 

όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 

όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 

άρθρων 6,8 και 8α του Π.Δ./τος 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την 

υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του, το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οπιουσδήποτε άλλους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 

κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα 

τους. 

5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των  αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ./τος 118/07, 

να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε 
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ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για τη 

διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2), 

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί 

τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το 

ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο 

των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρακολούθηση των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και ο ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος αυτών, θα γίνει από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό 

αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 
 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία 
ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 
που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας 
από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.  
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το 
προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή. 

  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και στο 

Ν.4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013», μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 

 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο, είναι αυτά 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων υπηρεσιών, οι οποίες βαρύνουν 

τον ανάδοχο, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Μεταξύ των κρατήσεων ισχύει κράτηση: 

 ποσοστού 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το 
Υ.Υ. & Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.3580/07, την υπ’ αριθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-09 Κ.Υ.Α. του Υ.Υ. & Κ.Α. και την υπ’ αριθμ. 
ΔΥ6α/οικ.75262/4-6-09 εγκύκλιο της Κ.Υ. του Υ.Υ. & Κ.Α. 

 ποσοστού 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός του Φ.Π.Α.) υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 238 του Ν.4072/2012. 

 

Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α. 

 

 
 
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο 
Π.Δ.118/07 . 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα, είναι 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται 

απόρριψη της σχετικής προσφοράς. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

. 

Α ΓΕΝΙΚΑ 

Το Νοσοκομείο διαθέτει τρεις (3) ανακατασκευασθέντες κλιβάνους της εταιρείας 

T.A.S PAPAMICHAIL, στη κεντρική αποστείρωση για τους οποίους θα πρέπει να 

γίνεται «προληπτική τακτική συντήρηση» ως ακολούθως: 

Β. ΕΙΔΙΚΑ. 

Αυτή αφορά: 

1. Την 6μηνη συντήρηση στη οποία θα γίνεται τακτικός γενικός προληπτικός 
έλεγχος των μηχανημάτων ανά δίμηνο (6 προληπτικές συντηρήσεις το 
χρόνο). 

2. Απεριόριστο αριθμό εκτάκτων κλήσεων βλαβών. 

3. Ανταπόκριση βλάβης εντός (24 ωρών) από την ειδοποίηση 

Ειδικότερα στο γενικό προληπτικό έλεγχο θα γίνεται 

 Καθαρισμός αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας  

 Καθαρισμός αισθητήρων στάθμης ατμογεννήτριας  

 Καθαρισμός φίλτρων ατμού, νερού  

 Καθαρισμός (χημικός) αντλίας κενού ρύθμιση  

 Έλεγχος διαρροών υδραυλικού κυκλώματος  

 Έλεγχος εκροών συμπυκνωμάτων, βάνες, βαλβίδες 

 Έλεγχος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών κυκλωμάτων   

 Έλεγχος λίπανση κινητών μερών κλιβάνου 

 Έλεγχος παραμέτρων πίεσης και θερμοκρασίας 

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Την εν λόγω εργασία μπορούν να αναλάβουν μόνον εξειδικευμένα συνεργεία. 

2. Στην υπ' όψη συντήρηση συμπεριλαμβάνονται: 

 Τα αναλώσιμα υλικά των κλιβάνων, τα οποία είναι: 

 τα λάστιχα πόρτας, 

 τα αποστειρωτικά φίλτρα, 

 το χαρτί καταγραφικού & τα σπρέι σιλικόνης. 
Ο συντηρητής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία 
των εν λόγω κλιβάνων, σύμφωνα με την προσφορά του.  
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται τμηματικά μετά την έκδοση τους. 
 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει την 
λειτουργία των υπό συντήρηση μηχανημάτων διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει 
την ισχύ της σύμβασης για κάθε ένα από αυτά.  
 
Όταν τα μηχανήματα τίθενται εκτός λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. 
απόσυρση του μηχανήματος, καταστροφή από φωτιά κ.λ.π.) και για διάστημα 
πέραν ενός μηνός, δεν θα καταβάλλεται το ανάλογο τίμημα για την συντήρηση 
του μηχανήματος. 
 
Ο συντηρητής υποχρεούται για κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη εργασία εντός 
του κανονικού ωραρίου να ειδοποιεί την επιτροπή παρακολούθησης των 
εργασιών συντήρησης η οποία και θα υπογράφει το Δελτίο Εργασίας, το οποίο θα 
παραμείνει στο Νοσοκομείο. 
 

Για έκτακτες περιπτώσεις και εκτός του κανονικού ωραρίου το Δελτίο Εργασίας θα 
υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τμήματος.  
 
Ο συντηρητής υποχρεούται με την προσκόμιση του τιμολογίου να καταθέτει και το 
Δελτίο Εργασίας (σε φωτοτυπία).    

     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

 

 
 
 
 
 

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"       

        No … / … 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

Για την ανάδειξη αναδόχου ………………..…………………, (Αρ.Διακ. ……/……..) 
 
Νίκαια, ……… Οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο κ. ...……………………………, 

Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», 

ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ. …………………………, 

ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας «…………………………………», διεύθυνση 

……………, τηλέφωνο ………, fax ………, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 

εξής: 

 

Την ……………… στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» 

διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια …………………. 

(Αρ. Διακ. ………/……..).  

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του 
Νοσοκομείου, της από ……………………. συνεδρίασής του, μειοδότης αναδείχθηκε ο 
δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής προμηθευτής, στον οποίο  ο 
πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει 
την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του και ως η 
σχετική διακήρυξη όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης  τιμής 
απ’ αυτόν, ήτοι: 

Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Θα συμπεριληφθούν: 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία 

της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και την τεχνική 

προσφορά του μειοδότη 

 Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του μειοδότη 

 Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης. 

 
Χωρίς να χωρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή. 
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Η διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτάται στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 
 
Για την παραλαβή της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του 
Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», η οποία όμως είναι προαιρετική, απαιτείται 
καταβολή αντιτίμου δεκαπέντε (15,00€) ευρώ. 
 
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. 
Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο 
τηλέφωνο 213.20.77.407-408 
 
 
                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 
        
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


