
              
 

 

                            Αγρίνιο,    11/08/2020 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθμ. Πρωτ. 12687 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

        6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

Γραφείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 
Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου   

Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροφορίες : Φραγκιαδουλάκη Ροδάνθη    

Τηλ.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπ.Φ.Π.Α. 
 

 
Έχοντας υπόψιν: 

 
1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».  

2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  

4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

λοιπές διατάξεις».  

6. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

7. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

8. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΠΔ 80/2016. 

10. Την υπ. αριθμ. 12546/06-08-2020 αίτηση από το τμήμα Επιστασίας. 

11. Την  αριθμ. πρωτ.12685/11.08.2020 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. 

12.Την αρ ΔΕΣ 1261-2020     ( 61Α746904Μ-615)    απόφαση δέσμευσης  δαπάνης. 

 

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  προβαίνει στην διενέργεια διαδικασίας συλλογής κλειστών 

οικονομικών προσφορών ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΑΝΑ ΣΤΟ 

ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέσω ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη Διαύγεια , 

σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά. 

 



Παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 17-08-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00μ.μ. σχετική έγγραφη 

κλειστή προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση  «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός  

πρωτοκόλλου του αναρτημένου εγγράφου). 

       Σημειώνεται ότι : 

      Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

      Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία 

πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 

πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι:  

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό επιμελητήριο. 

Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του  Νοσοκομείου για   επιπλέον 

πληροφορίες. (τηλ.2641361554) 

           

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΑΝΑ 

ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 € συμπ.Φ.Π.Α. 

 

 Καθαρισμό - κλάδεμα δύο ευκαλύπτων και ενδεχόμενη κοπή του ενός εκ των δύο (ο μεγαλύτερος σε 

ύψος και ξερός) δίπλα στο κτίριο ΟΚΑΝΑ στο παλιό νοσοκομείο για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Θα 

πραγματοποιηθεί αποκομιδή και απομάκρυνση των υπολειμμάτων εκτός των χώρων του νοσοκομείου.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία στη συντήρηση ανάλογου μεγέθους χώρων πρασίνου, 

γνώσεις κηποτεχνικής. 

- Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται με μέσα και εξοπλισμό του αναδόχου, την κατάλληλη εποχή και 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης σωματικών 

βλαβών και υλικών ζημιών, για τις οποίες καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος. 

- Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας του Νοσοκομείου καθώς και την 

κείμενη νομοθεσία. 

- Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεικνύουν πως έχουν δηλωθεί όλοι οι σχετικοί με τα 

ανωτέρω αντικείμενα κωδικοί στη Δ.Ο.Υ. 

- Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου, θα πρέπει να τηρούνται οι 

απαιτήσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

- Μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ο ανάδοχος θα πρέπει εντός πέντε ημερών να έχει 

ολοκληρώσει  όλες τις περιγραφόμενες εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες θα επιβεβαιωθούν από 

τριμελή επιτροπή διαπίστωσης εργασιών. 

                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                               

                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                   
                                                                                          Ανδρέας Στ. Τσώλης    

Εσωτ. διανομή 

Οικονομικό τμήμα                                                                       


