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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ 

 

Το Γενικό Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου έχοντας υπόψη : 

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα: 

1. Την Υπουργικής Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β΄1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου. 

2. Το ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

4. Το Νόμο 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 143/Α/2014),28.06.2014 

5. Τον Ν.4412/2016 
6. Του άρθρου 27 παρ.4, περ. α) και β) του ν.4472/2017 (ΦΕΚ.Α’74/19-05-2017, όπως προστέθηκε με την  

παρ. 2 (περ. β) του τέταρτου άρθρου του Ν. 4542/18, ΦΕΚ-95 Α/1-6-18 και ισχύει. 
7. Την Γ4β/Γ.Π.οικ. 1438/10-1-2020 (ΑΔΑ: 6Δ5Α465ΦΥΟ-ΡΙΟ, ΦΕΚ 15/ΥΟΔΔ/14-1-2020) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας με την οποία ορίστηκε η ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ, ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο 
διασυνδεόμενο ΝΠΔΔ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ. 

8. Την υπ΄αριθμ. 722/22-01-2020 (πράξη 1η/2020 ) απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και πράξεων, με  δικαίωμα τελικής υπογραφής 
δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια του 
Γ.Ν-ΚΥ Νάξου, από την ημερομηνία ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων της μέχρι νεωτέρας. 

9. Αριθμ . Γ4β/ΓΠ/οικ.24202/20 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/21-04-2020) : Τροποποίηση της Γ4β/ΓΠ.59628/5-9-2018 
(ΦΕΚ 508/ΥΟΔΔ/12-9-2018) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με 
περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων ΝΠΔΔ: α) ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ» και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, 
αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε Πειραιώς και Αιγαίου. 

10. Την υπ’ αριθµ. 7315/07-07-2020 (πράξη 2η /2020) απόφαση του Γενικού Νοσοκοµείου Σύρου 
«ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ», η οποία τροποποιεί την 722/22-01-2020 Πράξη 1η/2020 περί μετάβασης 
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αρμοδιοτήτων και πράξεων, µε δικαίωμα τελικής υπογραφής στη Φραγκίσκου Καλλίτσα του Δημητρίου , 
Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια του Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου. 

  

 

 

B. Τα πρακτικά, έγγραφα και τις αποφάσεις: 
 

11. Το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 379/21-01-2020 με ΑΔΑΜ:20REQ006872685 
12. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 101/2020, 5ο πρακτικό της από 24/06/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. 

των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου (ΑΔΑ.: 6ΦΧΦ469070-5Κ9) 
13. Την απόφαση υπ΄αριθμ. 398/2020, 17ο πρακτικό της από 29/10/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. 

των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σύρου και Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου (ΑΔΑ: Ω30Π469070-ΝΑΝ) 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Κάθε Ενδιαφερόμενο, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) σε υποβολή 
γραπτών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την υπηρεσία για την ετήσια προληπτική 
συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και παραγωγής οξυγόνου του Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο 
Υγείας Νάξου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ : 

  

Το Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Νάξου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην 
Χώρα της Νάξου, Τ.Κ. 84300, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό η νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 
κοινοπραξίες αυτών), να υποβάλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς 
όρους της παρούσας πρόσκλησης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την υπηρεσία για την ετήσια 
προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και παραγωγής οξυγόνου που είναι εγκατεστημένα 
στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και 
σχετίζονται με την καταλληλόλητα του οικονομικού φορέα. 

 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών και η υπηρεσία για την ετήσια 
προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και παραγωγής οξυγόνου που είναι εγκατεστημένα 
στο  Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου. Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη προληπτική συντήρηση 
όλων των μηχανημάτων, μηχανισμών, εξαρτημάτων, δικτύων διανομής μέχρι και της τελικής λήψης (των 
κονσόλων ή επιτοίχιων), καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης (alarm) των Ιατρικών αερίων και κενού 
που είναι εγκατεστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου. 

 

 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 7.140,66€ (Επτά χιλιάδες εκατό σαράντα ευρώ και 
εξήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Γ.Ν- Κ.Υ Νάξου. 

 Αναλυτικότερα:  

• Συντήρηση των εγκαταστάσεων (CPV:50531300-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.650,00€ 
πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889. 

• Προμήθεια ανταλλακτικών (CPV:34913000-0), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.108,60 πλέον 
Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1439  

 

Η ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 CPV: 50531300-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
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ΤΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

Το αντικείμενο συντήρησης της παρούσας τεχνικής έκθεσης αφορά όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου και συμπεριλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή κάθε εγκατάστασης και συγκεκριμένα: 

1. Κέντρο παραγωγής ιατρικού οξυγόνου Ο2 το οποίοπεριλαμβάνει: 

γεννήτρια οξυγόνου, αεροφυλάκιο παραγόμενου οξυγόνου, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ηλεκτρικός 
πίνακας, γραμμή παροχής γεννήτριας, σύστημα και όργανα αυτοματισμού, κλπ.   

2. Κέντρο παραγωγής ιατρικού πεπιεσμένου αέρα/ΚΠΑ/ το οποίοπεριλαμβάνει: 

συγκροτήματα αεροσυμπιεστών, γραμμές διανομής αέρα, ξηραντές, αεροφυλάκια, βαλβίδες εξυδάτωσης, 
φίλτρα, ηλεκτρολογική εγκατάσταση,ηλεκτρικός πίνακας, γραμμές παροχής αεροσυμπιεστών, σύστημα και 
όργανα αυτοματισμού, κλπ. 

3. Κέντρο παραγωγής ιατρικού κενού/ΚΙΚ/ το οποίο περιλαμβάνει: 

συγκροτήματα αντλιών κενού, κενοφυλάκια, γραμμές διανομής, βαλβίδες, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 
ηλεκτρικός πίνακας, αυτοματισμοί, γραμμές παροχής αντλιών κενού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού, 
κλπ. 

4. Κέντρα διανομής ιατρικών αερίων τα οποία περιλαμβάνουν: 

κέντρα φιαλών οξυγόνου (Ο2) και πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο 
ιατρικών αερίων, εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών αερίων/με αυτόνομες λήψεις ΑΑΑ/, δίκτυα 
διανομής των αερίων από το σημείο τροφοδοσίας έως και την τελική λήψη. 

 
I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
1. Γεννήτρια οξυγόνου (O2): 

− γενικό οπτικό έλεγχο της γεννήτριας Ο2 , 

− έλεγχος, αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρων, 

− μέτρηση καθαρότητας Ο2 σημείο δρόσου και πιέσεων, 

− καθαρισμός και έλεγχος πνευματικών βαλβίδων και εξαρτημάτων ελέγχου, 

− έλεγχος καλής λειτουργίας αυτοματισμών, 

− έλεγχος διαρροών, 

− έλεγχος ηλεκτρικού υποσυστήματος, 

− έλεγχος εκροών φίλτρων, 

− μέτρηση και ρύθμιση ροής παραγόμενου Ο2 , 

− μέτρηση και βαθμονόμηση αναλυτή καθαρότητας Ο2 , 

− αλλαγή αισθητήρα (εάν απαιτείται) Zirconia του αναλυτή καθαρότητας Ο2 .  
2. Συγκροτήματα αεροσυμπιεστών: 

− έλεγχος, καθαρισμός φίλτρων εισαγωγής αέρα, 

− έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλιών-περικοχλίων, 

− έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων, 

− έλεγχος καλής λειτουργίας ασφαλιστικής βαλβίδας, 

− έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων  και της τάσεως ιμάντων, 

− έλεγχος στάθμης λαδιού,  

− έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων, 

− έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων,   

− αλλαγή φίλτρων λαδιού εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες,  

− αλλαγή λαδιού εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες, 

− καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών  

− αλλαγή ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων εάν παρουσιάζουν ρωγμές, 

− αντικατάσταση φίλτρων εισαγωγής αέρα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες, 

συμπιεστών» 

2 CPV: 34913000-0 «Διάφορα ανταλλακτικά» 

ΑΔΑ: Ω2Μ2469Η2Ο-ΒΜΖ



− καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα, 

− εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκίνησης. 
3. Συγκροτήματα αντλιών κενού: 

− καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών, 

− έλεγχος, καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα, 

− έλεγχος σύσφιξης κοχλιών-περικοχλίων, 

− εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκίνησης, 

− έλεγχος στάθμης λαδιού,  

− αλλαγή λαδιού εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες, 

− αλλαγή φίλτρων λαδιού εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες,  

− έλεγχος καλής λειτουργίας κενομέτρων, 

− έλεγχος της κατάστασης των βακτηριολογικών φίλτρων και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται, 

− έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων,   

− έλεγχος και αλλαγή ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές, 

− έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κόμπλερ και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται, 

− έλεγχος πτερυγίων, ρουλεμάν και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται, 

− αντικατάσταση μεταλλικών φίλτρων εισαγωγής αέρα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες. 
4. Μεταψύκτες: 

− καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου. 
5. Αεροφυλάκια-κενοφυλάκια: 

− έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων, 

− έλεγχος βαλβίδων αποστράγγισης. 
6. Φίλτρα: 

− έλεγχος κατάστασης φίλτρων λαδιού, υγρών σκόνης, 

− έλεγχος στοιχείων φίλτρων οσμών. 
7. Ξηραντές: 

− έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, 

− εναλλαγή λειτουργίας των ξηραντών. 
8. Ηλεκτρικοί πίνακες: 

− έλεγχος καλής λειτουργίας θερμικών, διακοπτών, ασφαλειών, αυτοματισμών, 

− καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών, 

− έλεγχος σύσφιξης κοχλιών και γενικός καθαρισμός. 
9. Κέντρα φιαλών ιατρικών αερίων: 

− οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κεντρικών παροχών, 

− έλεγχος καλής λειτουργίας των κέντρων φιαλών, 

− έλεγχος μανομέτρων των εκτονωτών α΄ εκτόνωσης, ρύθμιση για την παροχή της αποκτούμενης πίεσης, 

− εξέταση καλής λειτουργίας των βαλβίδων αντεπιστροφής, 

− έλεγχος στεγανότητας όλων των συνδέσεων υψηλής και μέσης πίεσης, αποκατάσταση διαφυγών, 

− έλεγχος ομαλής λειτουργίας του πνευματικού εναλλάκτη πίεσης, 

− επιθεώρηση της οπτικοακουστικής σήμανσης, 

− έλεγχος του συγκροτήματος εκτάκτου ανάγκης για καλή λειτουργία,. 

− έλεγχος στήριξης των φιαλών, σήμανσης του χώρου και μέτρων προστασίας. 
10. Πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο ιατρικών αερίων: 

− έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστών πίεσης β΄ εκτόνωσης, ρύθμιση για την παροχή της απαιτούμενης πίεσης, 

− έλεγχος στεγανότητας του δικτύου στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων με τα εξαρτήματα, 

− επιθεώρηση της οπτικοακουστικής σήμανσης, 

− έλεγχος ενδείξεων και καλής λειτουργίας μανομέτρων, 

− έλεγχος των συγκροτημάτων εκτάκτου ανάγκης/για καλή λειτουργία, 

− εξέταση των λήψεων για σταθερότητα της πίεσης, για διαρροές και ορθή σήμανση, 

− έλεγχος ποιότητας παραγομένου ιατρικού αέρα, 

− επιθεώρηση των ροομέτρων και ρυθμιστών κενού, υγραντήρων οξυγόνου, εκτονωτών, συνδέσμων και 
ελαστικών σωληνώσεων παροχής ιατρικών αερίων. 

11. Εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών αερίων: 

− έλεγχος των αυτόνομων λήψεων/πίεση, διαρροές, σήμανση, 

− έλεγχος του δικτύου τροφοδοσίας/πεπιεσμένος αέρας 8 bar. 
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12. Εγκαταστάσεις – δίκτυα διανομής ιατρικών αερίων και λήψεων: 

− έλεγχος διαρροών αερίων, 

− έλεγχος καθαρότητας δικτύων. 
 

II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ο ανάδοχος οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει : 

1. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2015 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και τοποθέτηση εγκαταστάσεων 
συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων 
των ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων δ) συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 

2. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485/2016 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και τοποθέτηση εγκαταστάσεων 
συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων 
των ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων δ) συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 

3. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 14001 για α)τον σχεδιασμό, ποιοτικό έλεγχο και τοποθέτηση εγκαταστάσεων 
συστημάτων ιατρικών αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) τις δοκιμές των εγκαταστάσεων 
των ιατρικών αερίων γ) την παραγωγή τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των 
ιατρικών αερίων δ) συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. 

4. Βεβαίωση για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  
ΔΥ8δ/1348/2004 καθώς και των επεκτάσεων αυτής. 

5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης του αναδόχου, ως αστικώς υπευθύνου σύμφωνα με το νόμο 
(βάσει των διατάξεων του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας και των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 
2251/1994 περί ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα.  

6. Την πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων σε Ελληνικά Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία. 
Προς τούτου να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής συνεργασίας τουλάχιστον τρείς (3) και οι οποίες να έχουν 
πραγματοποιηθεί την τελευταία 5ετία, από τις οποίες να διαφαίνεται ξεκάθαρα το ακριβές αντικείμενο 
συντήρησης. 

7. Κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του, η σχέση εργασίας του οποίου 
να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, εφοδιασμένο με άδειες επαγγέλματος για εγκαταστάσεις ιατρικών 
αερίων τις οποίες και θα προσκομίσει την ημέρα του διαγωνισμού σύμφωνα με τις επεκτάσεις του Π.Δ. 
112/2012 ή νεότερης νομοθεσίας σε περίπτωση που μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού αυτή τροποποιηθεί. 

8. Επάρκεια αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών τα οποία θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών 
αερίων, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς του είδους της ΕΕ, θα συνοδεύονται από εγγύηση 
καλής λειτουργίας και από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE. 

 
III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο ανάδοχος, που θα αναλάβει τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων, του Εξοπλισμού και των Δικτύων των 
Ιατρικών Αερίων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου υποχρεούται: 
 
1. Να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης ακριβώς όπως αυτές ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
2. Ότι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα ιατρικά αέρια και το αντικείμενο της 

σύμβασης. 
3. Ότι προβλέπεται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για κάθε αντικείμενο της σύμβασης. 
4. Τα οριζόμενα από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων, εξοπλισμών, μηχανισμών και εξαρτημάτων 

αυτών καθώς και των δικτύων διανομής Ο2, Ν2Ο, Air 4&8, και απαγωγής των Ι.Α. 
5. Να παραδώσει το φύλλο ελέγχου συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. 
6. Να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα 

ανταλλακτικά. 
7. Να δηλώσει εγγράφως ότι έχει λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους 

αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 
8. Φέρει την πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής, διανομής και 

παρακολούθησης των ιατρικών αερίων. 
9. Να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με 

την ισχύουσα νομοθεσία ιεραρχώντας την πιθανή σημαντικότητα της παρέκκλισης από αυτή. 
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10. Να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης του Νοσοκομείου, τηρώντας 
όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.  

11. Να απομακρύνει, μετά από την περάτωση των εργασιών, το σύνολο των άχρηστων και αποβλήτων υλικών 
που προέκυψαν από τις εργασίες συντήρησης, αφήνοντας τον χώρο καθαρό και σε τάξη. 

12. Να ενημερώσει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις βλάβες, που πιθανόν να θα διαπιστωθούν κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης προκειμένου να ληφθεί μέριμνα επισκευής. Η δαπάνη που 
πιθανόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση των βλάβων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα 
αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής.   

13. Να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και 
κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το 
αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. 
 

IV. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
 
1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και θα είναι 

σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς του είδους της ΕΕ. 
2. Όλα τα ανταλλακτικά και υλικά που θα προσκομίζει ο συντηρητής θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, 

χωρίς ελαττώματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, πιστοποιημένα κατά I.S.O ή ΕΛ. Ο. Τ.  
και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. 

3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό - ανταλλακτικό. 
4. Θα  συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. 
 
V.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ 0,01μ (TX018) ΤΕΜ 1 

2 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (TZ018) ΤΕΜ 1 

3 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ 3μ (TP008) ΤΕΜ 1 

4 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ ARS-180-CA (0,003ppm) ΤΕΜ 2 

5 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ ARS-180-RA (0,01μ,  0,01ppm) ΤΕΜ 2 

6 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ ARS-180-RB (1μ,  0,1ppm) ΤΕΜ 2 

7 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛΤ. ΠΕΠ. ΑΕΡΑ ARS-180-RF ΤΕΜ 1 

8 ΙΜΑΝΤΑΣ 10BAR KSA15 ΤΕΜ 2 

9 ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V  12J-1301/1294 (KS21  10bar) ΤΕΜ 3 

10 ΦΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KS8/9/11/12/18/MK10 (220977) ΤΕΜ 3 

11 
KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ¨ADVANCED¨ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ KSA11-15 
(CC1089658) 

ΤΕΜ 1 

12 KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ¨HOSES¨ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ KSA18 (CC1089664) ΤΕΜ 1 

13 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΛΑΔΙΟΥ KS9-22 KSA11/15 (221046) 
Drytec 

ΤΕΜ 3 

14 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KS9-22  (220913) ΤΕΜ 3 

15 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 55 KS9/12/18 ΤΕΜ 3 

16 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝ. Π. ΑΕΡΑ (ΚΟΧΛ. ΣΥΜΠ.) ΔΟΧΕΙΟ 10lit  
rotair-plys  4000h 

ΔΟΧ 5 

17 
KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ¨ADVANCED¨ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ KSA18-22 
(CC1089663) 

ΤΕΜ 1 
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18 
KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ¨HOSES¨ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ KSA15 
(CC1089660)G.S 

ΤΕΜ 1 

19 ΙΜΑΝΤΑΣ 8/10BAR KSA18 (223587) ΤΕΜ 1 

20 ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΒΑΚΤ. ΦΙΛ. ARV 460-DA ΤΕΜ 1 

21 ΠΝΕΥΝΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ BEAXAD-251 ΤΕΜ 1 

 
VI.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  
1. Ο συντηρητής με υπεύθυνη δήλωση του θα αναφέρει ρητά ότι δύναται να συντηρήσει όλο τον εξοπλισμό 

του Νοσοκομείο που σχετίζεται με το αντικείμενο της σύμβασης και ότι θα χρησιμοποιεί τα ανταλλακτικά – 
εξαρτήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και όχι του κοινού εμπορίου. 

2. Το προσωπικό του συντηρητή δεν θα έχει καμία απαίτηση από το Νοσοκομείο σε θέματα ασφάλισης 
(ένσημα, κλπ), ΥΑΕ - ατυχήματος, κλπ και αποκλειστικά υπεύθυνος για το Προσωπικό αυτό είναι μόνο ο 
Συντηρητής. 

3. Η αναθέτουσα αρχή δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης η οποία θα προέλθει από αστοχία ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την συντήρηση. 

4. Βασικός στόχος της συντήρησης είναι η ελαχιστοποίηση των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασης των 
ζημιών. Για αυτό το λόγο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης 
πουπροβλέπονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, των κατασκευαστικών οίκων του 
εκάστοτε εξοπλισμού και που πιθανόν δεν περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Καθώς και κάθε 
εργασία που θα χρειαστεί για την αντικατάσταση ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται στην παρούσα και 
νοείται ως συντήρηση. 

5. Ο συντηρητής θα πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα με την κατάθεση της προσφορά του τα πιθανά υλικά – 
ανταλλακτικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προληπτική συντήρηση και πιθανόν να 
επιβαρύνουν το Νοσοκομείο και θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς του. 

6. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον συντηρητή, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν 
τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Κατ’ 
εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν, εκτός του παραπάνω ωραρίου, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τηλεφωνικά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ακόμα και 
εκτός ωραρίου εργασίας που αναφέρονται παραπάνω σε περίπτωση επείγουσας βλάβης. 

 

3.  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
  

Η ανωτέρω υπηρεσία θα ολοκληρωθεί μέσα στη διάρκεια της Σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από το 
ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

4.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου,(https://www.naxoshospital.gr ). 
 

5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 
 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης εκπροσώπησης παρακαλούμε, μαζί με την τεχνική 
και οικονομική προσφορά, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74): 

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως: 

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται 

https://www.naxoshospital.gr/
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στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 
του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας    
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 

• Έντυπο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ 

• Έντυπο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 

α. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

β. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 
αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής 
αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, εφαρμόζεται το άρθρου 41 της από 13.04.2020 ΠΝΠ, η ισχύς της οποίας 
παρατείνεται μέχρι τέλος του έτους βάσει του άρθρου 287 του Ν.4738/2020 

Β. «Τεχνική Προσφορά» 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης 
υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία. 

Γ. «Οικονομική Προσφορά» 

Προσφορές υποβάλλονται για την προμήθεια ανταλλακτικών και την υπηρεσία για την ετήσια 
προληπτική των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και παραγωγής οξυγόνου που είναι εγκατεστημένα στο  Γενικό 
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Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, όπως αυτό παρουσιάζεται στην εν λόγω πρόσκληση. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει στην τιμή της προσφοράς του να περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.  

Η συνολική τιμή της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική τιμή της 
ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Αναλυτικότερα: 

• Η τιμή για την υπηρεσία  της προσφοράς του συμμετέχοντα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή 
της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την υπηρεσία και  

• η τιμή για την προμήθεια των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη τιμή του 
Παρατηρητηρίου τιμών για τα προσφερόμενα είδη (εφόσον αυτά υπάγονται Παρατηρητήριο 
Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας) και της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης για 
τα ανταλλακτικά. 

Επίσης, στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός για το 
προσφερόμενο είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (εφόσον αυτό 
υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας). Οικονομικές προσφορές που είναι 
ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά 
την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 
13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 
Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα δηλώνεται με 
υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. 
  

6.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Οι  προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή). 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 27/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
μμ, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Νάξου.  
 
 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του 
τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς 
και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.  
Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.  
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.  
 
 
 
 
 

 

                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                       
 
 
 
                                                  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ 
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