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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                       Πολύγυρος  22-12-2021 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                       Aρ. Πρωτ.  15408 

  
 
 
Τμήμα :  Οικονομικό 
Γραφείο:  Προμηθειών 
Πληροφορίες:  Παναγιωτίδου  Δέσποινα  
Τηλέφωνο:  23713-50207  
Email: gnxpanagdespoina@ 
1157.syzefxis.gov.gr  

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΡ. 41/2021 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV: 24455000-8. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,   για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  CPV:24455000-8, 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 30.000,00€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2021,  σύμφωνα με τα οριζόμενα  του ν. 4412/2016.  

Το Γ.Ν. Χαλκιδικής, έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ» 

2. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».      

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 

1. Την  με αριθ. 7η/8-3-2021 (θέμα 2ο ) ΑΔΑ: ΩΘΣΨ46907Υ-ΩΙΛ απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκιδικής 

έγκρισης του υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 

του διαχειριστικού έτους 2021. 

2. Την με αριθ. 28η/20-12-2021 (θέμα 6ο ) ΑΔΑ:Ψ37146907Υ-ΑΝΗ  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

με την οποία εγκρίθηκαν: α) Οι η  Τεχνικές Προδιαγραφές της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών, για την προμήθεια «Απολυμαντικών» & β) Η Διενέργεια Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  

Ενδιαφέροντος,  για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»,  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής.   
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3. Την αρ πρωτ. 14092/22-11-2021 ΑΔΑ: 6ΣΓΦ46907Υ-Ξ97 (α/α καταχώρησης: 824, ΚΑΕ: 1311.01) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης διενέργειας του 

διαγωνισμού προμήθειας για τα  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκιδικής. 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία 

Είδος διαγωνισμού  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 

Αριθμός διαγωνισμού 41/2021 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

Ημερομηνία  10-1-2022  

Ημέρα  Δευτέρα   Ώρα 14:30 μ.μ. 

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία   11-1-2022 

Ημέρα  Τρίτη   Ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     

ΤΚ 63100  Πολύγυρος  

Περιγραφή έργου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

προμήθεια των  ειδών  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  

Κωδικός CPV 24455000-8 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη άνευ ΦΠΑ 28.113,00€  

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6% & 24%) 

30.000,00€  

 

 Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον 

ΚΑΕ του Γ.Ν. Χαλκιδικής 

1311.01   

Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

Τόπος υποβολής προσφορών Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
Ιπποκράτους 5   Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος ) στο 
Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο) 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

     Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται: 

     Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των  

ειδών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  CPV: 24455000-8 

      Αρ. Διακ. 41/2021 

• Τα στοιχεία της εταιρίας 

• Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

    Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση 

του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( Ιπποκράτους 5, Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), με 

οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή 

μέχρι και την  Δευτέρα   10-1-2022   Ώρα 14:30 μ.μ. 

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

 

                                                               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

1.Οικονομοτεχνική προσφορά 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα 

πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα 

εκφράζονται σε ευρώ.  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΙΔΩΝ 

α/α Είδος 

Μονάδ
α  

Μέτρησ
ης 

Ποσότη
τα 

Τιμή 
είδους  

χωρίς ΦΠΑ 

Δαπάνη 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Συνολική 
τιμή με 

ΦΠΑ 

1 

Υγρό απολύμανσης επιφανειών 
και δαπέδων με αντιμικροβιακή 
δράση έναντι μυκήτων, 
βακτηριοκτόνο, αντιοξειδωτικό, 
αντιδιαβρωτικό, μη ερεθιστικό, 
κατάλληλο  για ευαίσθητα  
δάπεδα και επιφάνειες,  χωρίς 
αλδεΰδες και φαινόλες.  
Συσκευασία 5 λίτρα με 
δοσομετρική αντλία.  

Λίτρο 800 8,20 € 6.560,00 € 6% 6.953,60 € 
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2 

Υγρό απολύμανσης επιφανειών 
άνω του πατώματος και 
εξοπλισμού με αντιμικροβιακή 
δράση έναντι , μυκήτων, ιών 
(HIV, HBV),  βακτηριοκτόνο , 
αντιοξειδωτικό αντιδιαβρωτικό, 
μη ερεθιστικό ,χωρίς αλδεΰδες, 
να περιέχει αλκοόλες ταχείας 
δράσεως. συσκευασία σε μορφή 
σπρέϊ έως 1 λίτρο.  

Λίτρο 1.600 3,60 € 5.760,00 € 6% 6.105,60 € 

3 

Υγρό υψηλού βαθμού 
απολύμανσης με 
γλουταραλδεΰδη  2 % για 
θερμοευαίσθητα όργανα 
(ενδοσκόπια )σταθερό έως 30 
ημέρες - έτοιμο  προς χρήση. 

Λίτρο 150 4,50 € 675,00 € 6% 715,50 € 

4 

Υγρό καθαρισμού και 
απολύμανσης χειρουργικών 
εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι, 
μη ερεθιστικό χωρίς αλδεΰδες, 
αντιοξειδωτικό, 
αντιδιαβρωτικό,ελεύθερο  από 
ιωδιούχα ή χλωριούχα παράγωγα  
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο,  
ιοκτόνο. Συσκευασία έως  5 λίτρα  
με δοσομετρική αντλία. Η χρήση 
του  διαλύματος  να  έχει  
διάρκεια  24 ώρες.  

Λίτρο 150 15,00 € 2.250,00 € 6% 2.385,00 € 

5 

Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των 
χεριών με ήπιες αντισηπτικές 
ιδιότητες ,μη ερεθιστικό καλά 
συμβατό με το δέρμα. 
Συσκευασία 1lit με δοσομετρική 
αντλία. 

Λίτρο 400 2,10 € 840,00 € 6% 890,40 € 

6 

Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό  και 
καθαριστικό χωρίς τασιενεργά 
για χρήση σε αυτόματα 
πλυντήρια χειρουργικών 
εργαλείων. Να  είναι  συμβατό με 
τα  πλυντήρια  του  Νοσοκομείου  
μας  (ΜΙΕLE).Συσκευασία έως  5 
λίτρα. 

Λίτρο 50 8,00 € 400,00 € 24% 496,00 € 

7 

Λεπτόρευστο  διάλυμα 
Υποχλωριώδους νατρίου 
(χλωρίνη).Να περιέχει 
απολυμαντικούς –λευκαντικούς 
παράγοντες με βάση το ενεργό 
χλώριο. Συσκευασία 2-5 λίτρα. 

Λίτρο 2820 1,60 € 4.512,00 € 6% 4.782,72 € 
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8 

Υγρό απορρυπαντικό 
συμπυκνωμένο, καθαρισμού 
αυτόματων πλυντηρίων για 
χειρουργικά εργαλεία και 
όργανα. Συσκευασία  έως  5 
λίτρα 

Λίτρο 40 7,50 € 300,00 € 24% 372,00 € 

9 

Αλάτι Πλυντηρίου Εργαλείων για 
τον Αποσκληρυντή του 
Πλυντηρίου MIELE. Να είναι 
συμβατό με τα πλυντήρια του 
Νοσοκομείου μας (MIELE). 
Συσκευασία 0,75Kg  έως 1Kg.  

κιλό 50 4,20 € 210,00 € 24% 260,40 € 

10 

Υγρό Συμπυκνωμένο γυαλιστικό 
(λαμπρυντικό) χειρουργικών 
εργαλείων  για πλυντήριο MIELE, 
με βάση τασιενεργά και 
γαλακτωματοποιητές για 
χειρουργικά εργαλεία.  

Λίτρο 30 6,20 € 186,00 € 24% 230,64 € 

11 
Σποροκτόνα μαντηλάκια 
απολύμανσης επιφανειών 

Τεμάχιο 20000 0,19 € 3.800,00 € 6% 4.028,00 € 

12 
Υγρό υψηλού βαθμού 
απολυμαντικό ταχείας δράσης 
έτοιμο προς χρήση 

Λίτρο 50 9,00 € 450,00 € 6% 477,00 € 

13 
Υψηλού βαθμού απολυμαντικό 
συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ) 

Τεμάχιο 300 3,90 € 1.170,00 € 6% 1.240,20 € 

14 
Απολυμαντικά μαντηλάκια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
Κ.Φ.Κ 

Τεμάχιο 20000 0,05 € 1.000,00 € 6% 1.060,00 € 

           28.113,00  29.997,06   

        
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ  2021-2022 
 
 

Α/Α 1 Υγρό απολύμανσης επιφανειών και δαπέδων 
Συµπυκνωµένο υγρό απολυµαντικό - καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισµού (δάπεδα, τοίχοι σε 
θαλάµους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, µηχανήµατα 
χειρουργείου, θερµοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-
monitors).  
Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο.  
Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή µία να είναι οπωσδήποτε άλας 
τεταρτοταγούς αµµωνίου.  
Να µην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλµούς, το δέρµα και τους βλεννογόνους στις προτεινόμενες 
δοσολογίες χρήσης.  
Να είναι άοσµο ή µε ήπια, ευχάριστη οσµή.     
Να είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και φυματιοκτόνο.  
Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15-30 
λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος.  
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Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, µάρµαρο, πλακάκι, υλικό 
θερµοκοιτίδων, monitors, κ.λπ (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας).  
Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία 
ή άλλο δοσοµετρικό δοχείο.  
Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος για το επιθυµητό φάσµα δράσης στον απαιτούμενο χρόνο. 
 
A/A 2 Υγρό απολύμανσης επιφανειών άνω του πατώματος 
Υγρό  απολυµαντικό  µικρών  επιφανειών,  µε  αλκοόλες,  για  χρήση  µε  ψεκασµό.   
Να µην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. 
Να  είναι µικροβιοκτόνο (gram + και gram -), µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA) και 
φυματιοκτόνο. 
Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών µικροβιακών στελεχών MRSA, Acinetobacter . 
Να µην είναι τοξικό ούτε καυστικό για το χρήστη. 
Ο χρόνος επίτευξης του  απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο 
του επιθυµητού φάσµατος.  
Να είναι συµβατό µε επιφάνειες από µέταλλο, πλαστικό κ.λπ (να κατατεθούν πίνακες συμβατότητας). 
Να εξατµίζεται χωρίς να αφήνει στίγµατα. 
Να µην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. 
Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου µε δωρεάν συσκευές ψεκασµού.   
Να  είναι  καταχωρηµένο  στο  Ε.Μ.Χ.Π  και  να  έχει  άδεια  Ε.Ο.Φ.   
Να  συνοδεύεται  από  πίνακα  φάσµατος  και  αποτελεσµατικότητας έναντι µικροοργανισµών µε 
στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.  
 
A/A 3 Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεύδη  2 % 
Απολυµαντικό  και  σποροκτόνο  διάλυµα  γλουταραλδεΰδης  2%  έτοιµο  προς  χρήση.  Να  είναι  
µικροβιοκτόνο  (συµπερ.Helicobacter  pylori), µυκητοκτόνο, µυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, 
HIV, HCV, Adeno, Polio, Noro). 
Ο χρόνος επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο 
του επιθυµητού φάσµατος. 
Να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, µε σαφή αναφορά στην λογαριθµική µείωση. 
Να επισυναφθούν µελέτες αποτελεσµατικότητας από φορείς. 
Να κατατεθούν πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων επί ποινή απόρριψης. 
Το έτοιµο διαλύµα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ηµέρες. 
Η δραστικότητα του έτοιµου διαλύµατος να επιδέχεται έλεγχο µε δείκτες και να κατατεθεί το 
ξενόγλωσσο ενηµερωτικό φυλλάδιο των δεικτών, στους οποίους να πιστοποιείται η συμβατότητα με 
το προσφερόμενο απολυμαντικό. 
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να κατατεθεί. 
Να  είναι  καταχωρηµένο  στο  Ε.Μ.Χ.Π.   
Να συνοδεύεται από δωρεάν αδρανοποιητική ουσία στην κατάλληλη ποσότητα, για την ασφαλή 
απόρριψη του διαλύµατος στο αποχετευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς και 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα.  
Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος.  
 
A/A 4 Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι. 
Συμπυκνωμένο προαπολυμαντικό - καθαριστικό υγρό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων χωρίς 
αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο, µε εµβάπτιση στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων.  
Να είναι βακτηριοκτόνο, µυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HΒV, HCV). 
Χαµηλού αφρισµού, να περιέχει ένζυμα ως καθαριστικές ουσίες για αφαίρεση πρωτεϊνών, λιπών, 
αμύλου κλπ. χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Nα αποµακρύνει αποτελεσµατικά το βιοϋµένιο (biofilm) και 
να κατατεθεί η μελέτη. 
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Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH, να µη δηµιουργεί βλάβες στα εργαλεία και να συνοδεύεται 
από πιστοποιητικά συµβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπίων. 
Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυµαντικού αποτελέσµατος να µην υπερβαίνει τα 
15 λεπτά για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος. 
Να µην είναι τοξικό καυστικό ή ερεθιστικό για δέρµα, βλεννογόνους ή οφθαλµούς στις προτεινόμενες 
δοσολογίες χρήσης. 
Σε εύχρηστη συσκευασία µέχρι 5 λίτρα, να συνοδεύεται από δωρεάν δοσοµετρική αντλία ή άλλο 
δοσοµετρικό δοχείο. 
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
Να αναφέρεται το κόστος διαλύµατος στη συνιστώµενη αραίωση για το επιθυµητό φάσµα δράσης. 
Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσµα για το σύνολο του επιθυµητού φάσµατος.  
 
A/A 5 Υγρό για υγιεινό πλύσιμο των χεριών με μικροβιοστατικές  ιδιότητες 
Υγρό κρεµοσάπουνο για καθαρισµό χεριών και δέρµατος µε ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για συχνή 
χρήση.  
Να µη δηµιουργεί ξηροδερµίες ή ερεθισµούς, να είναι δερµατολογικά και οφθαλµικά ελεγµένο µε 
µελέτες (να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης), µε υψηλή περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών 
(τασιενεργών),  χωρίς σάπωνες και αλκάλια, µε γλυκερίνη και βιταµίνες.  
Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά 
συστατικά για τη µη ανάπτυξη µικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 
21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 παράρτηµα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του 
προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).  
Καταχώρηση στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού Νο 1223/09..  
Σε συσκευασία 1 λίτρου µε ενσωµατωµένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιµόλυνσης του 
περιεχοµένου. 
 
A/A 6 Υγρό οξύ ουδετεροποιητικό  και καθαριστικό 
Συµπυκνωµένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων. Να είναι µίγµα οργανικού και ανόργανου 
οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%, χωρίς τασιενεργά, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών 
υπολειµµάτων σε αυτόµατα πλυντήρια και για την αποµάκρυνση των αλάτων του νερού και των 
οξειδώσεων από την επιφάνια των εργαλείων.  
Να δίνεται η τιµή του διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
Να φέρει σήµανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
Να κατατεθούν το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την μετάφραση στα Ελληνικά, το 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 
CLP, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π, CE και πιστοποίηση Miele. 
 
Α/Α 7  Λεπτόρευστο Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου 
Να περιέχει απολυμαντικούς-λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο. Να διαθέτει ως 
ενεργό συστατικό το σταθεροποιημένο υποχλωριώδες νάτριο άνω του 5% το οποίο να είναι τριπλά 
φιλτραρισμένο για την απομάκρυνση ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση του. 
Να φέρει την έγκριση από τον Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική  δράση του 
προϊόντος και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Ε.Μ.Χ.Π). 
Nα κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας του σκευάσματος.  
Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία 2-5 λίτρων. 
 
Α/Α 8 Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων MIELE 
Υγρό απορρυπαντικό συμπυκνωμένο, καθαρισμού αυτόματων πλυντηρίων για χειρουργικά εργαλεία 
και όργανα. Να είναι αλκαλικό με pH διαλύματος ˃10, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα. Να 
περιέχει ένζυμα που να ενισχύουν την δράση του, να μην περιέχει αλδεΰδες, προτεινόμενο από τον 
κατασκευαστή MIELE. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου μας (MIELE) και 
πιστοποιημένο από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και ενδοσκοπίων, να κατατεθούν οι 

ΑΔΑ: 60ΕΨ46907Υ-Ρ6Ξ



 

 

8 

 

ανάλογες πιστοποιήσεις. Συσκευασία  έως  5 λίτρα. Να δίνεται η τιμή του διαλύματος µετά τη 
συνιστώµενη αραίωση.  
 
Α/Α 10 Υγρό Συμπυκνωμένο γυαλιστικό (λαμπρυντικό) χειρουργικών εργαλείων  για πλυντήριο 
MIELE 
Συµπυκνωµένο υγρό γυαλιστικό για πλυντήρια εργαλείων µε παράγοντες για επιτάχυνση του 
στεγνώματος των εργαλείων, αποφυγή στιγμάτων πάνω στα εργαλεία και µείωση της θερμοκρασίας 
στεγνώματος.  
Να είναι ελεγµένο ως προς την ελάχιστη υπολειµµατική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και 
να προσκομιστεί αντίστοιχη µελέτη σύµφωνα µε το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
Να δίνεται κόστος διαλύµατος µετά τη συνιστώµενη αραίωση.  
Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
 
Α/Α 11 Σποροκτόνα μαντηλάκια απολύμανσης επιφανειών 
Σποροκτόνα απολυμαντικά και καθαριστικά πανάκια για επιφάνειες και εξοπλισμό. Να είναι έτοιμα προς 
χρήση και να μην περιέχουν αλδεΰδες αλκοόλες ή χλώριο. Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα έναντι βακτηριδίων μυκήτων ιών μυκοβακτηριδίου φυματίωσης και σπόρων του Clostridium 
difficile και να πληρούν το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
16615. Ανθεκτικά στο σκίσιμο από non woven υλικό βάρους ≥50gr/m2, να μην αφήνουν ινίδια. Να μην 
επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και 
εξοπλισμό. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.  Να έχει έγκριση του Ε.Ο.Φ. Σε συσκευασία έως 
100 τεμάχια με κλείστρο ασφαλείας. 
 
Α/Α 12 Υγρό υψηλού βαθμού απολυμαντικό ταχείας δράσης έτοιμο προς χρήση 
Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης σποροκτόνο με υπεροξικό οξύ για θερμοευαίσθητα όργανα  ( 
γαστροσκόπια- ενδοσκόπια). Έτοιμο προς χρήση με προσθήκη ενεργοποιητή, βακτηριοκτόνο (σύμφωνα με 
την ΕΝ 13727 και  ΕΝ 14561), μυκητοκτόνο (σύμφωνα με την ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562),μυκοβακτηριοκτόνο 
(σύμφωνα με την ΕΝ 14348 και την ΕΝ 14563), πλήρως ιοκτόνο έναντι  ιών  με  περίβλημα  και χωρίς  
(POLIO, ΑDΕΝΟ, NORO σύμφωνα με την ΕΝ 14476) σε χρόνο 5- 10 λεπτά max. Να είναι και σποροκτόνο σε 
χρόνο 5-10 λεπτά με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση (log5). Με ουδέτερο pΗ 6,5-7,5  ±0,5 και 
ελεύθερο ερεθιστικών αναθυμιάσεων οξικού οξέος. Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια του νοσοκομείου 
και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. Η σταθερότητα διαλύματος να είναι 7-28 ημερών χωρίς 
περιορισμό εμβαπτίσεων στην χρήση. Να ελέγχεται η δραστικότητά του με δείκτες και να κατατεθεί το 
ξενόγλωσσο φυλλάδιο αυτών με την μετάφραση στα ελληνικά. Οι δείκτες αυτοί να είναι ελεγμένοι και 
πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστή του διαλύματος (να κατατεθεί η σχετική μελέτη) ως προς τα 
ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας μέσα στο απολυμαντικό διάλυμα. Επίσης να είναι πρακτικοί 
στη χρήση τους με εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσμα (ενεργό- μη ενεργό) της δραστικότητας του 
διαλύματος. Οι δείκτες πρέπει να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με 
σαφήνεια εάν το διάλυμα παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί. Σε συσκευασία έως 5 λίτρων. Να 
διαθέτει CE mark και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.  
 
Α/Α 13 Υψηλού βαθμού απολυμαντικό συμπυκνωμένο (Υπεροξικό οξύ) 
Διάλυμα υψηλού βαθμού απολύμανσης – σποροκτόνο για θερμοευαίσθητα όργανα και εργαλεία. Να 
περιέχει ως δραστική ουσία το υπεροξικό οξύ σε συμπυκνωμένη μορφή σκόνης. Δραστικό έναντι βακτηρίων 
σύμφωνα με ΕΝ 13727 και ΕΝ 14561. Μυκητοκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 14562. πλήρως 
ιοκτόνο έναντι ιών με 
περίβλημα και χωρίς ( HIV, HBV, HCV, POLIO, ADENO),σύμφωνα με το ΕΝ 14476.  Μυκοβακτηριοκτόνο 
σύμφωνα με τα ΕΝ 14348 και ΕΝ 14563. Σποροκτόνο σύμφωνα με τα ΕΝ 13704. Με ουδέτερο pΗ, 
διαλύματος 6,5-7,5 περίπου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων 
ενδοσκοπίων κλπ. Με 
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καθαριστικές ιδιότητες ( ύπαρξη τασιενεργών). Ο χρόνος απολύμανσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά και 
να κατατεθούν μελέτες. Να ελέγχεται η δραστικότητα του διαλύματος με δείκτες ( να προσφέρονται). Σε 
συσκευασία φακελίσκου για δυνατότητα παρασκευής 5lt διαλύματος. 
 
Α/Α 14 Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού Κ.Φ.Κ 
Απολυμαντικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ΚΦΚ). Εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης 
και 2% χλωρεξιδίνης, για την απολύμανση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων κλπ. Σε ατομική συσκευασία 
ανά μαντηλάκι διαστάσεων περίπου 15Χ15 cm. Να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική και να περιέχει 
υπολειμματική απολυμαντική δράση μετά την χρήση. Σε συσκευασία 50-100τμχ. Να διαθέτει CE σήμανση 
και να κατατεθεί η  καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. 
 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 

 
 

1.  Θα πρέπει να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο 
χρήσης.  
2.  Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν την αξία των αντικειμένων, δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές 
για αυτά ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα, εμαγιέ, 
ακρυλικά, κ.α.   
3.  Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης :  
3.1. Αναλυτικό  Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός 
προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια.  Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική 
απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις 
παραγράφους των Γενικών και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση 
καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς 
και σε κάθε  άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί  την  απόλυτη  συμφωνία  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 
3.2.  Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά. 
3.3  Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων ή και Ε.Μ.Χ.Π για 
προϊόντα με καθαριστική δράση που επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο των ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ για όσα εκ των 
προϊόντων είναι ιατροτεχνολογικά. 
3.4.  Να επισυναφθούν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) στα Ελληνικά, συμφωνά με την 
οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Για τα 
εισαγόμενα προϊόντα να κατατεθεί και το πρωτότυπο Αγγλικό του οποίου η Ελληνική μετάφραση θα 
είναι πιστή. 
3.5.  Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.  
3.6.  Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο 
προϊόν. Η Ελληνική μετάφραση του κειμένου θα είναι πιστή του Αγγλικού. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα 
Ελληνικά. 
3.7.  Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων για όλα τα 
προϊόντα με απολυμαντικές ιδιότητες. 
3.8. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν τα εν ισχύ ISO 9001:2015, ISO 
13485:2016 και ISO 14001:2015 για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά που είναι ιατροτεχνολογικά, και 
β) ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007 για τα καλλυντικά. Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων 
είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να προσκομισθούν τα ισχύοντα 
πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για 
κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης. 
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3.9. Οι προμηθεύτριες εταιρείες να καταθέσουν εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2015 καθώς και  τα 
πιστοποιητικά για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485:2016  και την Υπουργική 
Απόφαση ΔΥ8δ/1348. 
4.  Για απολυμαντικά  ή απορρυπαντικά ενδοσκοπίων να προσκομισθούν πιστοποιητικά 
συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων. 
5.  Όσα από τα απορρυπαντικά και  απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα 
πλυντήρια πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων 
κ.λπ όσον αφορά την καταλληλόλητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση. Για λόγους συμβατότητας τα 
απορρυπαντικά, ουδετεροποιητικά και διαβρεκτικά θα πρέπει να είναι ενός παρασκευαστή. 
6.  Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα 
ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5. Επίσης να 
κατατεθεί και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο μητρώο παραγωγών. 
7. Τα απολυμαντικά σκευάσματα θα πρέπει να είναι ελεγμένα με εργαστηριακές δοκιμές 
διαπιστευμένων εργαστηρίων όπως αυτές περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 και 
στις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 για την ζητούμενη χρήση και ομάδα 
μικροοργανισμών ( για εργαλεία, για επιφάνειες , βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία κ.ο.κ) στον 
ιατρικό τομέα. 
 
Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα 
απορρίπτονται. 
Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης. 
 
 
 

Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για  ένα ή και για  περισσότερα  είδη. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά είδος  με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του 

ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2.  Υπεύθυνη Δήλωση   

Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 11-1-2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ., 

στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, παρουσία των προσφερόντων 

ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο 

γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης, με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. 
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  Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016. 

    Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων   

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη  

ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 

100.000,00 Ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ κι έως 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 

100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από 

την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο «προσωρινός Ανάδοχος» 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, 

υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. 

 

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

β) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, 

κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός καταχώρησης 

στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος ΧΙ του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για  εκατόν πενήντα (150) ημέρες από 

την επόμενη ημέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται. 

• Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο δικτυακό τόπο του 

Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) http://www.hospitalchalkidiki.gr./ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

• Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές. Κανένας υποψήφιος 

δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής.  

• Επίσης η παρούσα προκήρυξη, έχει αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

• Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι 

διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. 

 

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                     

 

                                                                                                        Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ                                                                                                         

http://www.hospitalchalkidiki.gr./%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/%20ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/%20ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
http://www.hospitalchalkidiki.gr./%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/%20ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/%20ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
http://et.diavgeia.gov.gr/
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