
              
                              

                                                                                           ΠΣΔΓΗΝ 

                          Αγξίλην,  06    Λνεκβξίνπ     2019 

 ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                       Αξηζκ. Ξξση.14964  

        ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ     

        6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ   
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

 

Γραθείο : Ξρομηθειών   ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡYΝ 
Ρατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ν. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Ρατ. Θώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Ξληροθορίες : Γ. Γούλα    

Ρηλ.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ(4)». 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ: 

 

1. Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζην παιαηφ Λνζνθνκείν Αγξηλίνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

800,00 € + Φ.Ξ.Α. 

2. Δπηζθεπή ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο, προϋπολογιζμού δαπάνης  250,00 € + 

Φ.Ξ.Α. 

3. Ππληήξεζε θαη εζηηψλ θαχζεο γηα ζέξκαλζε θαη Ε.Λ.Σ. ησλ Μελψλσλ Αξγψ – Ίξηδα θαη ΘΔΦΗΑΞ Αγξηλίνπ-

Ακθηινρίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης  600,00 € + Φ.Ξ.Α. 

4. Έιεγρν θαη ηελ επηζθεπή ηνπ ζπγθνιιεηή αζθψλ αίκαηνο ηεο Αηκνδνζίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης  

250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  1.900,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Ρηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Ξξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  



8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο. 

13. Ρα αξηζκ.πξση.13782/16-10-2019,12098/16-09-2019,12285/19-09-2019 θαη 11961/12-09-2019  αηηήκαηα  
ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.   

14. Ρελ αξ. 1422   κε  ΑΓΑ:ΩΒ8Ξ46904Κ-ΒΗΑ  απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Ρελ  αξηζκ. πξση.14881/05.11.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 
Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο εξγαζίεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(4), άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Ξαξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 18-11-2019, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Νικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       Πεκεηψλεηαη φηη : 

      Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

      πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ν ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

1. Θαηαζκεσή και ηοποθέηηζη κιγκλιδωμάηων ζηο παλαιό Λοζοκομείο Αγρινίοσ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  800,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δχν πξνζηαηεπηηθψλ ζηδεξέλησλ θηγθιηδσκάησλ ζηα εμσηεξηθά παξάζπξα 
(«βιέπνπ ζηνλ δξφκν) ηνπ θπιαθίνπ ηνπ παιαηνχ Λνζνθνκείνπ, έθαζην 1.30εθ. χςνο θαη 0.65 εθ. πιάηνο θαη 

ρξψκαηνο γθξη. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ ζα γίλεη κε θφιιεζε ζηνλ ηνίρν θαη ε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ θάγθεισλ ζα είλαη ζηα 11εθ. 



Δπίζεο ζα γίλεη θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηελ ππάξρνπζα πεξίθξαμε ηεο βφξεηαο πιεπξά ηνπ παιαηνχ 

Λνζνθνκείνπ θαη ζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ηεο Κ.Ρ.Λ., ελφο γαιβαληδέ πιέγκαηνο κε Φ38 γαιβαληδέ πιαίζην 

(βακκέλα),  κήθνπο 11 κ. θαη χςνπο 1,5 κ., κε θνππαζηή ζην ηειείσκα θαη θφιιεζε ζηνλ ηνίρν. 

2. Δπιζκεσή ηλεκηροκαρδιογράθοσ ηης Θαρδιολογικής Θλινικής, προϋπολογιζμού δαπάνης  

250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν Nihon Kohden Cardiofax ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο γηα ηνλ 
νπνίν ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη επηζθεπή ε πιαθέηα απαγσγψλ ηνπ. 

Ν αλσηέξσ ΖΘΓ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ παιαηφ εμνπιηζκφ ην Λνζνθνκείνπ. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. 
Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. 

3. Πσνηήρηζη και εζηιών καύζης για θέρμανζη και Ε.Λ.Σ. ηων Μενώνων Αργώ – Ίριδα και 

ΘΔΦΗΑΞ Αγρινίοσ-Αμθιλοτίας, προϋπολογιζμού δαπάνης  600,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Ππληήξεζε θαη ξχζκηζε εζηηψλ θαχζεο γηα ζέξκαλζε θαη Ε.Λ.Σ. ησλ Μελψλσλ Αξγψ – Ίξηδα θαη ΘΔΦΗΑΞ 

Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

- ΘΔΦΗΑΞ Αγξηλίνπ: Ιέβεηαο KIMILIS SK32 ζεξκηθήο ηζρχνο 320.000 kcal/h κε θαπζηήξα LAMBORGHINI 
ηζρχνο 14-30 kg/h. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 400.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR 
ηζρχνο 237/592 KW. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 400.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR 
ηζρχνο 237/592 KW. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 60.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR ηζρχνο 

90 KW. 
- Μελψλαο ΑΟΓΩ: Ιέβεηαο THERMAL ζεξκηθήο ηζρχνο 100.000 kcal/h κε θαπζηήξα RIELLO ηζρχνο 47-

119 KW. 
- Μελψλαο ΗΟΗΓΑ: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 100.000 kcal/h κε θαπζηήξα RIELLO ηζρχνο 

47-119 KW 

Ξεξηγξαθή εξγαζηψλ αλαδφρνπ: 

-Θαζαξηζκφο ιέβεηα 

-Θαζαξηζκφο θαη ξχζκηζε ειεθηξνδίσλ ηνληζκνχ-ζπηλζήξα 

-Οχζκηζε αλαινγίαο αέξα-θαπζίκνπ 

-Έιεγρνο δηαξξνψλ θαπζίκνπ ζπζθεπήο 

-Έιεγρνο δηαξξνψλ θαπζαεξίσλ 

-Γνθηκή ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ιέβεηα-θαπζηήξα 

-Κέηξεζε θαπζαεξίσλ 

-Έθδνζε θχιινπ ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε θηίξην. 

4. Έλεγτο και ηην επιζκεσή ηοσ ζσγκολληηή αζκών αίμαηος ηης Αιμοδοζίας, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Διεγρν θαη ηελ επηζθεπή ηνπ παιαηνχ ζπγθνιιεηή ηκεκαηνπνίεζεο αζθψλ αίκαηνο ηχπνπ Composeal 

NPBI. Δλδερφκελε βιάβε ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ηξνθνδνζίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Ζ Ππληάμαζα 

Γνχια 

Γηαλλνχια  

Ζ Ξξντζη.Νηθ. 
Ρκήκαηνο 

Ληνχκα 
Γήκεηξα 

Ν πνδ/ληήο 

Γηνηθ.-Νηθνλ 

Ν Γηνηθεηηθφο 

Γηεπζπληήο 

 

Ν Γηνηθεηήο  

Αλδξέαο Πη. 

Ρζψιεο   

Κνλνγξαθή   

 

 

    

Ζκεξνκελία  06-11-2019 06-11-2019 06-11-2019 06-11-2019 06-11-2019 

         

        
 



                          Αγξίλην,   06    Λνεκβξίνπ     2019 

 ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                       Αξηζκ. Ξξση.14964  

        ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ     

        6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ   

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 
 

Γραθείο : Ξρομηθειών   ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡYΝ 
Ρατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ν. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Ρατ. Θώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Ξληροθορίες : Γ. Γούλα    
Ρηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ(4)». 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ: 

 

1. Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ ζην παιαηφ Λνζνθνκείν Αγξηλίνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

800,00 € + Φ.Ξ.Α. 

2. Δπηζθεπή ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο, προϋπολογιζμού δαπάνης  250,00 € + 

Φ.Ξ.Α. 

3. Ππληήξεζε θαη εζηηψλ θαχζεο γηα ζέξκαλζε θαη Ε.Λ.Σ. ησλ Μελψλσλ Αξγψ – Ίξηδα θαη ΘΔΦΗΑΞ Αγξηλίνπ-

Ακθηινρίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης  600,00 € + Φ.Ξ.Α. 

4. Έιεγρν θαη ηελ επηζθεπή ηνπ ζπγθνιιεηή αζθψλ αίκαηνο ηεο Αηκνδνζίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης  

250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  1.900,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Ρηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Ξξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 



9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο. 

13. Ρα αξηζκ.πξση.13782/16-10-2019,12098/16-09-2019,12285/19-09-2019 θαη 11961/12-09-2019  αηηήκαηα  
ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.   

14. Ρελ αξ. 1422  κε  ΑΓΑ:ΩΒ8Ξ46904Κ-ΒΗΑ   απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Ρελ  αξηζκ. πξση.14881/05.11.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 
Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο εξγαζίεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(4), άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Ξαξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 18-11-2019, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Νικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       Πεκεηψλεηαη φηη : 

      Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

      πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ν ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

1. Θαηαζκεσή και ηοποθέηηζη κιγκλιδωμάηων ζηο παλαιό Λοζοκομείο Αγρινίοσ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  800,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δχν πξνζηαηεπηηθψλ ζηδεξέλησλ θηγθιηδσκάησλ ζηα εμσηεξηθά παξάζπξα 
(«βιέπνπ ζηνλ δξφκν) ηνπ θπιαθίνπ ηνπ παιαηνχ Λνζνθνκείνπ, έθαζην 1.30εθ. χςνο θαη 0.65 εθ. πιάηνο θαη 

ρξψκαηνο γθξη. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θηγθιηδσκάησλ ζα γίλεη κε θφιιεζε ζηνλ ηνίρν θαη ε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ θάγθεισλ ζα είλαη ζηα 11εθ. 

Δπίζεο ζα γίλεη θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηελ ππάξρνπζα πεξίθξαμε ηεο βφξεηαο πιεπξά ηνπ παιαηνχ 

Λνζνθνκείνπ θαη ζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ηεο Κ.Ρ.Λ., ελφο γαιβαληδέ πιέγκαηνο κε Φ38 γαιβαληδέ πιαίζην 
(βακκέλα),  κήθνπο 11 κ. θαη χςνπο 1,5 κ., κε θνππαζηή ζην ηειείσκα θαη θφιιεζε ζηνλ ηνίρν. 



2. Δπιζκεσή ηλεκηροκαρδιογράθοσ ηης Θαρδιολογικής Θλινικής, προϋπολογιζμού δαπάνης  

250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν Nihon Kohden Cardiofax ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο γηα ηνλ 
νπνίν ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη επηζθεπή ε πιαθέηα απαγσγψλ ηνπ. 

Ν αλσηέξσ ΖΘΓ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ παιαηφ εμνπιηζκφ ην Λνζνθνκείνπ. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. 

Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. 
3. Πσνηήρηζη και εζηιών καύζης για θέρμανζη και Ε.Λ.Σ. ηων Μενώνων Αργώ – Ίριδα και 

ΘΔΦΗΑΞ Αγρινίοσ-Αμθιλοτίας, προϋπολογιζμού δαπάνης  600,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Ππληήξεζε θαη ξχζκηζε εζηηψλ θαχζεο γηα ζέξκαλζε θαη Ε.Λ.Σ. ησλ Μελψλσλ Αξγψ – Ίξηδα θαη ΘΔΦΗΑΞ 
Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

- ΘΔΦΗΑΞ Αγξηλίνπ: Ιέβεηαο KIMILIS SK32 ζεξκηθήο ηζρχνο 320.000 kcal/h κε θαπζηήξα LAMBORGHINI 
ηζρχνο 14-30 kg/h. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 400.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR 

ηζρχνο 237/592 KW. 
- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 400.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR 

ηζρχνο 237/592 KW. 
- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 60.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR ηζρχνο 

90 KW. 
- Μελψλαο ΑΟΓΩ: Ιέβεηαο THERMAL ζεξκηθήο ηζρχνο 100.000 kcal/h κε θαπζηήξα RIELLO ηζρχνο 47-

119 KW. 

- Μελψλαο ΗΟΗΓΑ: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρχνο 100.000 kcal/h κε θαπζηήξα RIELLO ηζρχνο 
47-119 KW 

Ξεξηγξαθή εξγαζηψλ αλαδφρνπ: 

-Θαζαξηζκφο ιέβεηα 

-Θαζαξηζκφο θαη ξχζκηζε ειεθηξνδίσλ ηνληζκνχ-ζπηλζήξα 

-Οχζκηζε αλαινγίαο αέξα-θαπζίκνπ 

-Έιεγρνο δηαξξνψλ θαπζίκνπ ζπζθεπήο 

-Έιεγρνο δηαξξνψλ θαπζαεξίσλ 

-Γνθηκή ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ιέβεηα-θαπζηήξα 

-Κέηξεζε θαπζαεξίσλ 

-Έθδνζε θχιινπ ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε θηίξην. 

4. Έλεγτο και ηην επιζκεσή ηοσ ζσγκολληηή αζκών αίμαηος ηης Αιμοδοζίας, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Διεγρν θαη ηελ επηζθεπή ηνπ παιαηνχ ζπγθνιιεηή ηκεκαηνπνίεζεο αζθψλ αίκαηνο ηχπνπ Composeal 

NPBI. Δλδερφκελε βιάβε ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ηξνθνδνζίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
                ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ                                              Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ                                   Αλδξέαο Πη. Ρζψιεο                                                            
                                                                                                   

            


