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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Αλεξάνδρα Μωραΐτη
Τηλ. 213/2054126

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (53.22)
« ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ: 7.781,95€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%), ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν.4782/21.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16
(Α΄147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,
ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 26682/27-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου
υλικού του ΨΝΑ, με τα είδη και τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές για την
υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 30972/04-11-2021 νέο υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου
υλικού του ΨΝΑ, με τα είδη, τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές και την
διόρθωση των ΚΑΕ, για την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
8. Το πρωτογενές αίτημα : 21REQ009491555
9. Το εγκεκριμένο αίτημα: 21REQ009586426 και με ΑΔΑ: ΩΖΠΓ469Η5Ω-46Μ
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10. Τη με αρ. πρωτ. 34809/06-12-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΑ
για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας και ορισμού επιτροπής
διενέργειας αυτής.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 34075/30-11-2021 αίτηση προμήθειας του Γραφείου Υλικού
του ΨΝΑ, με συμπληρωματικά είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές τους για
την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
12. Το νέο πρωτογενές αίτημα : 21REQ009703504
13. Το νέο εγκεκριμένο αίτημα: 21REQ009586426 και με νέα ΑΔΑ: 6ΨΜΗ469Η5ΩΓΦΝ
14. Τη με αρ. πρωτ. 36091/16-12-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΑ
για την διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας από την ίδια επιτροπή η
οποία είχε ορισθεί με την αρ. πρωτ. 34809/06-12-2021 απόφαση του
Αναπληρωτή Διοικητή ΨΝΑ
15. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς/ών (155.21)
16. Το με αρ. πρωτ. 5333/18-02-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
17. Τη με αρ. πρωτ. 6839/03-03-2022 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του ΨΝΑ,
για την επανάληψη προμήθειας των ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, από την ίδια επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η οποία είχε ορισθεί με την
34809/06-12-2021 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.
18. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς/ών (25.22)
19. Το με αρ. πρωτ. 11595/15-04-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
20. Τη με αρ. πρωτ. 13371/06-05-2022 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του ΨΝΑ, για
την 2η επανάληψη προμήθειας των ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, από την ίδια επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η οποία είχε ορισθεί με την
34809/06-12-2021 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου.

Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή :
1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης
για την επανάληψη προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.781,95€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας
ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ΄ είδος.
2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:
Α/Α Περιγραφή υλικού : Είδη Εστίασης
Κωδικός CPV : 39221123-5, 39221220-5, 39221180-2, 39220000-0, 39223100-2,
39241120-0, 39221100-8 - ΚΑΕ 1129
CPV: 39220000-0 - ΚΑΕ 1899
Ποσότητες : όπως αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:
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A/A

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

1129

τμχ

1.000

2.100,00€

Ποτήρια 39221123-5
1

ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 2.100,00€
Πιάτα 39221220-5
2
ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ
3

ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

1129

τμχ

1129

205

317,75€

205

317,75€
ΣΥΝΟΛΟ: 635,50€

4

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ (CPV 39221180-2)

1129

τμχ

30

1.860,00€

5

ΜΠΡΙΚΙΑ (CPV 39220000-0)
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
(CPV 39223100-2)
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΨΩΜΙΟΥ (CPV
39241120-0)
ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ
(CPV 39221100-8)

1129

τμχ

30

260,40€

1129

τμχ

1000

434,00€

1129

τμχ

35

434,00€

1129

Τμχ

60

744,00€

6
7
8

ΣΥΝΟΛΟ: 3.732,40€
Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 39220000-0
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
9
1899
τμχ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ για τις τουαλέτες
ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
10
1899
τμχ

70

350,00€

70

11

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ για τα οικονομεία

1899

τμχ

30

12

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1899

τμχ

199

175,00€
600,00€
189,05€

ΣΥΝΟΛΟ: 1.314,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 7.781,95€
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, από μελαμίνη καλής ποιότητας κατάλληλη για τρόφιμα με
πιστοποιητικό που πληροί τους κανονισμούς τροφίμων (ΤΥΡ 1527, DIN 7708), με πολύ
σκληρή επιφάνεια, με υψηλή αντοχή στις γρατσουνιές, αντοχή σε πλυντήριο πιάτων,
αντοχή σε θερμοκρασίες 120 – 180 ᴼC για μικρό χρονικό διάστημα, αντοχή σε
θερμοκρασίες 80 – 100 ᴼC για μεγάλο χρονικό διάστημα , αντοχή σε κρύο -50 ᴼC και
στην κατάψυξη. Οι διαστάσεις να είναι 85mm/95mm σε διάφορα χρώματα και
συσκευασία των πέντε ή δέκα ή είκοσι τεμαχίων. (ΑΠ. ΔΣ 16ης/26.07.2017 ΟΙΚ. ΘΕΜΑ
9ο).
ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, από μελαμίνη καλής ποιότητας κατάλληλη για τρόφιμα
με πιστοποιητικό που πληροί τους κανονισμούς τροφίμων (ΤΥΡ 1527, DIN 7708), με
πολύ σκληρή επιφάνεια, με υψηλή αντοχή στις γρατσουνιές, αντοχή σε πλυντήριο
πιάτων, αντοχή σε θερμοκρασίες 120 – 180 ᴼC για μικρό χρονικό διάστημα, αντοχή
σε θερμοκρασίες 80 – 100 ᴼC για μεγάλο χρονικό διάστημα , αντοχή σε κρύο -50 ᴼC
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και στην κατάψυξη. Η διάμετρος να είναι περίπου 22 εκατ. χρώματος λευκού σε
συσκευασία των πέντε ή δέκα ή είκοσι τεμαχίων. (ΑΠ. ΔΣ 16ης/26.07.2017 ΟΙΚ. ΘΕΜΑ
9ο).
ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, από μελαμίνη καλής ποιότητας κατάλληλη για τρόφιμα
με πιστοποιητικό που πληροί τους κανονισμούς τροφίμων (ΤΥΡ 1527, DIN 7708), με
πολύ σκληρή επιφάνεια, με υψηλή αντοχή στις γρατσουνιές, αντοχή σε πλυντήριο
πιάτων, αντοχή σε θερμοκρασίες 120 – 180 ᴼC για μικρό χρονικό διάστημα, αντοχή
σε θερμοκρασίες 80 – 100 ᴼC για μεγάλο χρονικό διάστημα , αντοχή σε κρύο -50 ᴼC
και στην κατάψυξη. Η διάμετρος να είναι περίπου 22 εκατ. χρώματος λευκού σε
συσκευασία των πέντε ή δέκα ή είκοσι τεμαχίων.
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ, με διάμετρο πάτου 32εκ. και χωρητικότητα περίπου 16 λίτρα. Να
είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι (ΙΝΟΧ 18/10) με εξωτερική στίλβωση,
λαβές από βακελίτη, αντικολλητικός πάτος 1 εκατ. σάντουιτς (ανοξείδωτο ατσάλιχάλυβας-ανοξείδωτο ατσάλι). Επιπλέον, να είναι συμβατή με όλες τις ηλεκτρικές
εστίες. (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΣ 365/18.07.2017)
ΜΠΡΙΚΙ ανοξείδωτο χωρητικότητας περίπου 700 ml. Να διαθέτει διπλός πάτο που
εγγυάται την διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας και στόμιο με ροή που θα κάνει
ευκολότερη την τοποθέτηση του υγρού στην κούπα. Να είναι συμβατό με ηλεκτρική
εστία.
Κουτάλια φαγητού ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ 18/10 αναγραφόμενο), μήκους περίπου είκοσι
(20) εκατοστών, να μην είναι ευλύγιστα, κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο πιάτων.
(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΣ 365/18.07.2017)
ΜΑΧΑΙΡΙΑ για κοπή ψωμιού, με μήκος λεπίδας 20cm, χρησιμοποιείται κυρίως για
την κοπή ψωμιού, κέικ αλλά και για μαλακά φρούτα και λαχανικά, όπως ντομάτα. Να
έχει στενή και ίσια λεπίδα και είναι πάντα οδοντωτή. Να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην πιέζει και θρυμματίζει το ψωμί, αλλά να προσφέρει ομοιόμορφες
φέτες ψωμιού. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, να είναι ιδιαίτερα
ανθεκτικό και να μην διαβρώνεται.
ΣΑΝΙΔΕΣ κοπής κουζίνας, πλαστική επιφάνεια κοπής περίπου 41x28x1εκ. κατάλληλη
για τρόφιμα.
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ WC, χωρητικότητας 8 – 10 λίτρων,
χρώματος λευκού ή γαλάζιου, με πεντάλ, διαστάσεις περίπου μήκους 19 εκατ.,
πλάτους 24 εκατ., και ύψος 28 εκατ.
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑ, χωρητικότητας 40
λίτρων ορθογώνιος με πεντάλ, ανθεκτικός, διαστάσεων περίπου 57 εκατ. ύψος Χ 30
εκατ. φάρδος.
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ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, χωρίς καπάκι, σε διάφορα
χρώματα, διατάσεων περίπου ύψους 27 εκατ. και διαμέτρου 30 εκατ. Χωρητικότητας
10 – 12 λίτρων.
ΠΙΓΚΑΛ WC, με πλάτη, πλαστικό, χρώματος λευκού ή γαλάζιου, διαστάσεων περίπου
37 εκατ. Χ 14εκατ.
3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ́
ελάχιστον τα ακόλουθα:
α. Την καθαρή τιμή για κάθε τεμάχιο, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατ΄ είδος.
Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .
Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος δύναται να προσφέρει όποια είδη διαθέτει (στις
ζητούμενες από το Νοσοκομείο ποσότητες) ή και συνολικά, ενώ ο ανάδοχος θα
προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
(χαμηλότερη τιμή), για κάθε ζητούμενο είδος.
Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:
✓

✓

✓
✓
✓

Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται
σε ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ανά τμχ και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης..
Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητουμένων
ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται
να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με
πληροφοριακά έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, κ.λ.π.) και να δηλώνουν το όνομα ή την
Εμπορική Επωνυμία και Διεύθυνση του παραγωγού συσκευαστή.
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του
άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Δικαιολογητικά κατακύρωσης :
Ποινικό μητρώο
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1)μη πτώχευσης, 2)λύσης, 3)αναγκαστικής
διαχείρισης, 4)συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5)διορισμού εκκαθαριστή-συν
εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου
αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α)στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης
υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών
β)καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής τους.
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ , έπειτα από σχετική παραγγελία του γραφείου
υλικού του Νοσοκομείου μας.
Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα γίνει, έπειτα από την παράδοση των ειδών στην
αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου μας και την κατάθεση του σχετικού/ών
παραστατικών.
γ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα έτος (1) έτος, από την επόμενη της
αποσφράγισης.
δ. Ο προσφέρων υποχρεούται για τη ρητή συμφωνία για τις τεθείσες από την Υπηρεσία
τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης του
προσφερόμενου αντικειμένου.
ε. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο έως την 30/05/2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00π.μ., στο
πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι
συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.
(Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά
την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική)
Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της
σύμβασης.
Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στο
σχετικό (δ) & στις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.

AA 259/2022
Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ

