
 

 

ΘΕΜΑ: ΑΡΙΘΜ.24/21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ (CPV 15884000-8) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις, καθώς 

και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 β. Το αριθμ. 3352/11-03-21 αίτημα  του Φαρμακείου του Νοσοκομείου 

 γ. Το αριθμ.4304/01-04-21 έγγραφο του Παιδιατρικού Τμήματος με επισυναπτόμενες τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 δ. Την αριθμ. 8/14.04.2021 (θ.7) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:ΩΙΚΓ46906Ω-723) 

 ε. Την αριθμ. Πρωτ.700/19-04-21 με Α/Α:815 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΨΓ5Χ46906Ω-9Ψ7) 

 

 

Έπειτα από την παραπάνω (δ) σχετική, το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 

«Γ. Χατζηκώστα» αποφάσισε για την άμεση κάλυψη των αναγκών του, την προμήθεια 

ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ CPV 15884000-8, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, προϋπολογισμού δαπάνης 1882,65  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.882,65 € συμπ. ΦΠΑ για 

ένα (1) έτος. Για τη δέσμευση του ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για το έτος  2021-2022 (ΑΔΑ : ΨΓ5Χ46906Ω-9Ψ7). 
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2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της.  

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την 

ΤΡΙΤΗ 27.04.2021, και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στo  Γραφείο 

Πρωτοκόλλου τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με την ένδειξη «Να μην 

ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»  μέχρι την 27-04-2021 και ώρα 

10:00 π.μ.  

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει ταχυδρομικώς στη Δ/νση: Λεωφ. Μακρυγιάννη 50, ΤΚ 

45001, Ιωάννινα και ο κυρίως φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν: 

 

3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 

1.  Υπεύθυνη δήλωση Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Ν. 4412/2016, στην οποία να δηλώνεται ότι: 

- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

-η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.  

-παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού 

2.  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, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α.  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα 

μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, 

ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την αριθμ. 24/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. 

   Ημερομηνία Διενέργειας: 27-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ 
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Ε.Ε,ΙΚΕ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με χρόνο έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την 

υποβολή τους. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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. 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής 

τους 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  και 

να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους. 

 

3.2 Φάκελος τεχνικής  και οικονομικής προσφοράς 

3.2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς σε δύο αντίγραφα που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του Παραρτήματος Γ. Στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και 

δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό 

καταλληλότητας CE και  και ISO επίσης ότι θα παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια 

επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και πιστοποιητικά. Να κατατεθεί δείγμα εις διπλούν για 

τη σωστή αξιολόγηση. Η μη κατάθεση δείγματος είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς. Θα 

δηλώνεται το εργοστάσιο παραγωγής και προέλευσης των ειδών καθώς και η συσκευασία του 

προϊόντος. 

 

3.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, σε δύο αντίγραφα  με την τιμή της 

προσφοράς σε ευρώ.  

Θα περιγράφονται τα προσφερόμενα είδη και η προσφερόμενη τιμή χωρίς και με ΦΠΑ.   

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 

δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.  

Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., 

οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του 

παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά για το προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός 

του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε 
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αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο 

τιμών της ΕΠΥ.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Γίνονται αποδεκτές προσφορές και με διαφορετικές συσκευασίες από τις ζητούμενες. 

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη και για όλη την 

ποσότητα.  
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 

αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

 

4.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές αποσφραγίζονται την οριζόμενη από την παρούσα πρόσκληση 

ημερομηνία και ώρα από την αρμόδια επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η 

Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων 

διατάξεων. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται εντός της ορισθείσας από την παρούσα πρόσκληση 

ημερομηνίας και πρωτοκολλούνται. Προσφορές που προσκομίζονται στην υπηρεσία πέραν της 

προαναφερόμενης ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Η 

αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, σε επόμενη κλειστή 

συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των 

ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την 

κατακύρωση του διαγωνισμού.   

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προδιαγραφών των προσφερομένων να απορρίψει είδη στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία, είτε 

έπειτα από την εξέταση του δείγματος είτε από προηγούμενη χρήση. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του 

νοσοκομείου και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
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γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

 

5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την 

υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των 

προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη 

σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική 

εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 

διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την 

άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής. 

 

6.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για όσες προσφορές πληρούν 

τις  τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποσφράγισή τους. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 

 

8.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται τμηματικά και εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από τη σχετική παραγγελία του αρμόδιου τμήματος του Νοσοκομείου.  

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες 

του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά κ΄ 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων 

Υπουργείων.  
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Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 

και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα της μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσης των  υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή. 

 

Αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης του διαγωνισμού καθώς και της σύμβασης που 

θα υπογραφεί με τον χορηγητή αποτελούν οι παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝΙΑΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α/Α 
ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ  

ΕΙΔΗ 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΟΣ Μ/Μ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ % 

ΣΥΝ. 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝ.ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΑΕ 

1 

Γάλα για 
πρόωρα 

βρέφη/φιαλίδια 
70 ml 

1M00000006 728 TEMAXIO 0,9040 13% 658,1120 85,5546 743,6666 1311 

2 

Γάλα για 
τελειόμηνα 

βρέφη/φιαλίδια 
90 ml 

1M00000014 14520 TEMAXIO 0,0113 13% 164,0760 21,3299 185,4059 1311 

3 
Γάλα 2ης 
βρεφικής 

ηλικίας (400 γρ) 
1M00000016 24 TEMAXIO 2,5992 13% 62,3808 8,1095 70,4903 1311 

4 

Γάλα 2ης 
βρεφικής 

ηλικίας  (800 
γρ.) 

1M00000001     18 TEMAXIO 4,4967 13% 80,9406 10,5223 91,4629 1311 

5 

Γάλα 1ης 
βρεφικής 

ηλικίας 400 γρ. 
σε σκόνη 

1M00000000 96 TEMAXIO 2,8138 13% 270,1248 35,1162 305,2410 1311 

6 
Θεραπευτικά 
γάλατα χωρίς 

λακτόζη 400 γρ. 
1M00000004 12 TEMAXIO 3,8417 13% 46,1004 5,9931 52,0935 1311 

7 
Θήλαστρο για 
βρεφικό γάλα 
τελειόμηνων 

1M00000017 640 TEMAXIO 0,3720 24% 238,0800 57,1392 295,2192 1311 

8 

Θήλαστρο 
φιαλών για 

βρεφικό γάλα 
πρόωρων 
νεογνών  

1M00000009 150 TEMAXIO 0,3720 24% 55,8000 13,3920 69,1920 1311 

9 
Κρέμα Farine 
lacte 350 gr. 

1M00000012 24 TEMAXIO 2,5767 13% 61,8408 8,0393 69,8801 1311 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1637,46       

ΦΠΑ 245,20     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 1882,65   

 
                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε. 
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