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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:07/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:22352 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΩΡΕΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4754/2020   

 

 

Αρ.Μελέτης :79/2020 

                                                               

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.940,00€# 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης ,   σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.6 του άρθρου 32 παρ.1 του Ν.4412/2016 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Tη χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 
προμήθειας  , σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 
 

CPV: 33115100-0/33111000-1                  
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
❖ Τεχνική Έκθεση 
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές 
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Μεσολόγγι:07/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :79/2020 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η  παρούσα  µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του 

Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω δωρεάς βάσει του Ν.4754/2020 .Ο  Δήμος μας αρωγός στον καθημερινό αγώνα 

που δίνει το προσωπικό και η διοίκηση του νοσοκομείου στην  δοκιμασία των υγειονομικών και των πολιτών στη  

μάχη κατά της νόσου COVID-19   προτίθεται  να προβεί  στη συγκεκριμένη  δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  

προς το Γ.Ν Αιτ/νίας –Ν.Μ Μεσολογγίου `` ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ``   βάσει του άρθρου 74 Ν.4745/2020 .Αναλυτικά, τα 

στοιχεία της προμήθειας  είναι τα ακόλουθα : 

 Περιγραφή της  προμήθειας -  ενδεικτικός προυπολογισμός : 

Για  την κάλυψη  αναγκών  του  Γ.Ν Αιτ/νίας –Ν.Μ Μεσολογγίου `` ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ``  δεδομένου ότι λειτουργεί 

πλέον και ως κλινική για ασθενείς με τη νόσο COVID-19 μετά από το υπ.αριθμ.12404/11-11-2020 σχετικό εγγραφό 

τους  με το οποίο  μας γνωστοποιήθηκε η αναγκαιότητα για  την κατεπείγουσα   προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού  το οποίο  θα βοηθήσει  στην αμεσότερη και πιο ποιοτική   αντιμετώπιση  της υγειονομικής κρίσης  και 

παράλληλα  θα προωθήσει  το αίσθημα ασφαλείας  της τοπικής   κοινωνίας  ,συγκεκριμένα : 

❖ Ψηφιακός έγχρωμος υπερηχοτομογράφος με κεφαλή Phased array  για καρδιολογική χρήση  ,tablet   και 

βαλιτσάκι μεταφοράς  

❖ Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα ROLLER 4 

Στο πλαίσιο αυτό της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης  κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια  του συγκεριμένου 

εξοπλισμού Γ.Ν Αιτ/νίας –Ν.Μ Μεσολογγίου `` ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ``   .  

H υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας    θα γίνει με την διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη  προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής  ( εφαρμοστέες καταρχάς είναι οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες εκτίθενται στην Ενότητα IV. 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2133/15.04.2020) .  

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για είδη αρίστης ποιότητας  και με τις απαραίτητες  πιστοποιήσεις  .Τα έξοδα μεταφοράς 

και εγκατάστασης  των προς προμήθεια ειδών θα βαρύνουν τον μειοδότη .Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να 

https://dimosnet.gr/blog/laws/346386/
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υποβάλλουν προσφορά μόνο για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό 

προυπολογισμό της μελέτης  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται   στο ποσό   των  είκοσι δύο χιλιάδων  και εννιακόσια σαράντα  χιλιάδων   ευρώ  

#22.940,00 €#  με ΦΠΑ    (ειδικευμένη πίστωση)  του ισχύοντος  προυπολογισμού  για το οικονομικό έτος   2020 

του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και οικονομικού έτους  2021. 

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί 

να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση  της προμήθειας  . 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

•   Του   Ν.   4412/ΦΕΚ   147   Α΄/8-8-2016   ∆ηµόσιες   Συµβάσεις   Έργων,   Προµηθειών   και   Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

•   Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006: Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις 

•   Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

•   Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

• Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την  υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

● Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής      ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

•   Του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 

για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές)  τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

•   Του Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών  
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις». 

• Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

•   Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

 

Η  συνολική  δαπάνη  ανέρχεται  σε  είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ   ( 22.940,00  €)  με  Φ.Π.Α.   

24%     και   θα   βαρύνει   τον  Κ.Α.   εξόδων  70.7135.01  του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού 

έτους 2020 και 2021. 
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Μεσολόγγι 07-12-2020   
                                                                                                                      Θεωρήθηκε  07-12-2020 
                  Η  Συντάξασα                                                                                Η Προισταμένη  
                                                                                                      
       
 
 
                  Σακαβέλα  Γεωργία                                                             Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Μεσολόγγι:07/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :79/2020 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Το   Γ.Ν Αιτ/νίας –Ν.Μ Μεσολογγίου `` ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ``  δεδομένου ότι λειτουργεί πλέον και ως κλινική για 

ασθενείς με τη νόσο COVID-19 μετά από το υπ.αριθμ.12404/11-11-2020 σχετικό εγγραφό τους  με το οποίο  μας 

γνωστοποιήθηκε η αναγκαιότητα για  την κατεπείγουσα   προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  το οποίο  θα 

βοηθήσει  στην αμεσότερη και πιο ποιοτική   αντιμετώπιση  της υγειονομικής κρίσης  και παράλληλα  θα 

προωθήσει  το αίσθημα ασφαλείας  της τοπικής   κοινωνίας  ,συγκεκριμένα : 

❖ Ψηφιακός έγχρωμος υπερηχοτομογράφος με κεφαλή Phased array  για καρδιολογική χρήση  ,tablet   και 

βαλιτσάκι μεταφοράς  

❖ Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα ROLLER 4 

Στο πλαίσιο αυτό της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης  κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια  του συγκεριμένου 

εξοπλισμού Γ.Ν Αιτ/νίας –Ν.Μ Μεσολογγίου `` ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ``   .  

Χαρακτηριστικά προμήθειας : 

1)ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ειδικό  για χρήση σε θαλάμους ασθενών επί των Νοσοκομειακών 

κρεβατιών σε επίγοντα περιστατικά και χειρουργικές επεμβάσεις . 

❖ Συνδέεται με  μονοφασική ηλεκτρική παροχή 220V/50Hz  

❖ Αυτόματη ρύθμιση τάσεως  δικτύου σε περιπτώσεις απόκλισης +/-10%  

❖ Ασφαλής και εύκολη λειτουργία με οθόνη LCD ενσωματωμένη στην τροχήλατη βάση (μεγέθους οθόνης 

20Χ4 χαρακτήρων )  

❖ Έλεγχος της ενσωματωμένης κονσόλας  στο σύστημα γίνεται με ψηφιακή ένδειξη επιλογής για 

παραμέτρους kVp και mAs.Διαθέτει ακουστικό σήμα της έκθεσης  ακτινών  Χ. 

❖ Ψηφιακή απεικόνιση των ακτινολογικών παραμέτρων    

❖ Γεννήτρια ισχύος 4kw υψηλής  συχνότητας (40kHz) 

❖ Διαθέτει  80mAs και εύρος  40-110kV 
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❖ Διαθέτει τεχνική 2 σημείων (Kv  και mAs)καθώς και 84 ανατομικά προγράμματα (APR) τα οποία μπορούν 

να επαναπρογραμματιστούν  από τον χρήστη  

❖ Περιστρεφόμενης ανόδου λυχνία εστίας 1,8mm 

❖ Θερμοχωρητικότητα 40Khu 

❖ Θερμοαγωγιμότητα  250W 

❖ Γωνία ανόδου 15ο  

❖ Βρίσκεται πάνω σε ειδική τροχήλατη βάση με ρόδες που επιτρέπουν την κίνηση προς κάθε κατεύθυνση  

❖ Διαθέτει ειδικό μηχανισμό φρεναρίσματος αντί του παραδοσιακού  ποσόφρένου  με συνέπεια την 

αποφυγή της κατά λάθους απασφάλισης των φρένων από τον χειριστή  (dead man break system) 

❖ Διαθέτει αυτόματο διαγνωστικό σύστημα με κωδικούς σφαλμάτων για εύκολη συντήρηση  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

❖ Δύο μεταβαλλόμενες τεχνικές (Kv,mAs) 

❖ Επιλογή των προγραμματισμένων παραμέτρων (ανατομική τεχνική ) 

❖ Επιλογή των kVμε βήμα του ενός :40-110Kv 

❖ Eπιλογή των mAs:σε 24 βήματα από  0,5 mAs  -200 mAs 

❖ Χρόνοι έκθεσης : σε 32 βήματα από 0,003sec -6.3sec  

❖ Δυνατότητα λήψης ακτινογραφιών από μακριά μέσω τηλεχειριστηρίου που συνδέτεαι με καλώδιο 4m  με 

την μονάδα  

❖ Διαθέτει οπτικό και ακουστικό σήμα κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης  

❖ Δυνατότητα σύνδεσης του μηχανήματος  με BUCKY  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ  

❖ Προστασία και αυτόματος έλεγχος  του ρεύματος του νήματος   

❖ Προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης  

❖ Προστασία από την μέγιστη φόρτωση της ακτινολογικής λυχνίας  

❖ Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση υπολειτουργίας ή λανθασμένων χειρισμών    

❖ Ενδεχόμενη λανθασμένη ενέργεια αναγνωρίζεται από το μηχάνημα και μεταφέρεται στον πίνακα 

χειρισμού μέσω κωδικού αυτοδιάγνωσης λάθους ERROR MESSAGE 

❖ Χειροκίνητα διαφράγματα δέσμης στην λυχνία με λαβή για τη βαθμιαία  ρύθμιση του διαφράγματος  από 

0Χ0εώς 43Χ43cm σε εστιακή απόσπαση 1m 
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❖ Περιστροφή  του πλήρους  συστήματος  των διαφραγμάτων κατά +- 90ο  ώστε να διευκολύνεται  η εστίαση 

σε περιπτώσεις  που το μηχάνημα    εκτελεί ακτινογραφίες στους  στενούς  χώρους των θαλάμων ανάμεσα 

σε κλίνες  

❖ Υψηλής ευαισθησίας  φως του ακτινοβολούμενου πεδίου με χρονόμετρο 30sec   

❖ Ειδική ταινία μέτρησης και ελέγχου της εστιακής απόστασης  

❖ Το μηχάνημα βρίσκεται πάνω σε ισχυρή βάση με ειδικές ρόδες που ευνοούν την μετακίνηση προς κάθε 

κατεύθυνση  

❖ Πεντάλ φρεναρίσματος –παρκαρίσματος  

❖ Πεντάλ ανύψωσης του  εμπρόσθιου μέρους για εύκολη υπερπήδηση εμποδίων  

ΣΤΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

❖ Ευρεία κίνηση του στατώ της λυχνίας  

❖ Απόσταση εστίας –εδάφους 47-204cm 

❖ Περιστροφή του στατώ στήριξης της λυχνίας +-βαθμιζόμενο έτσι ώστε ο χειριστής  να γνωρίζει το μέγεθος 

της περιστροφής  

❖ Περιστροφή της λυχνίας 0ο /+90ο με ειδικό γωνιόμετρο για την ανάγνωση των μοιρών περιστροφής  

❖ Διαστάσεις (σε θέση μεταφοράς του μηχανήματος ):11771Χ153(h)cm 

❖ Βάρος μηχανήματος  :110kgr     

 

2)MICRO-ΨΗΦΙΑΚΟΣ διαμορφωτής δέσμης 65.536 ανεξάρτητων ψηφιακών καναλιών επεξεργασίας 

τεχνολογίας διευρυμένου φάσματος Digital Broadband Beamformer  

❖ Τελευταίας γενιάς micro - ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης 65,536 ανεξάρτητων ψηφιακών καναλιών 
επεξεργασίας, τεχνολογίας διευρυμένου φάσματος Digital Broadband Beamformer. 

❖ Υποστηρίζει 3 ηχοβολείς σχεδιασμένους με την νέα επαναστατική τεχνολογία του ενσωματωμένου micro 
digital beamformer εντός της ηχοβόλου κεφαλής. 

❖ Συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και τη λήψη της ακουστικής δέσμης, SonoCT Real Time 
Compound Imaging νέας γενιάς. 

❖ Προηγμένος αλγόριθμος επεξεργασίας σε επίπεδο pixel, Advanced XRES (Extreme Resolution) για την 
πλήρη απόρριψη του θορύβου, διατηρώντας τον υψηλό ρυθμό εναλλαγής εικόνων. 

❖ AUTOSCAN, συνεχόμενη αυτόματη βελτίωση της δυσδιάστατης απεικόνισης χωρίς καμία παρέμβαση του 
χειριστή – ιατρού. 

❖ Μέθοδοι απεικόνισης : 2D, M-Mode, έγχρωμο Doppler (CFM). 
❖ Κλινικές Εφαρμογές : Κατάλληλο για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας, Αγγείων, Επιφανειακών οργάνων, 

Μυοσκελετικού, Μαιευτικές – Γυναικολογικές και καρδιολογικές απεικονίσεις. 
❖ Ρυθμός εναλλαγής εικόνων που φθάνουν τις 79 εικόνες το δευτερόλεπτο σε 
❖ πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 
❖ Συνεχόμενη αυτόματη αρμονική απεικόνιση ιστών Tissue Harmonic Imaging, νέας 
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❖ γενιάς (ΤΗΙ). 
❖ CineLoop 10 δευτερολέπτων σε δυσδιάστατες ασπρόμαυρες και έγχρωμες 
❖ απεικονίσεις. 
❖ Δυνατότητα μεγέθυνσης υψηλής ευκρίνειας Read/Write Zoom. 
❖ Ρύθμιση βάθους σάρωσης έως 30 cm. 
❖ Ρύθμιση ενίσχυσης των ήχων (2D Gain). 
❖ Δυνατότητα εγγραφής σχολίων (Annotation). 
❖ Δυνατότητα μετρήσεων αποστάσεων σε 2D απεικονίσεις. 
❖ Δυνατότητα μέτρησης σε M-Mode. 
❖ Δυνατότητα λειτουργίας σε λίστα συμβατών Android tablet συσκευών με σύνδεση 
❖ Micro USB B ή C. 
❖ Δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων εντός της tablet συσκευής. 
❖ Δυνατότητα Dicom σύνδεσης για αποστολή ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων. 
❖ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ: 

ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΜΕΑ (PHASED ARRAY SECTOR) 

❖ S4-1 Broadband Phased Array 

❖ Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Phased Array, διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 1 MHz έως 4 MHz 
βάρους μόλις 96 γραμμαρίων. Ρυθμιζόμενη γωνία σάρωσης (FOV): 90° 

❖ Τρόποι λειτουργίας: 2D, Color, M-Mode, THI, XRES. 
❖ Κύριες εφαρμογές: Καρδιολογία, Διακρανικό Doppler, Άνω-κάτω κοιλία, Μαιευτική/Γυναικολογία. 
❖ ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΡΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (CONVEX ARRAY) 

C5-2 Broadband Curved Array 

❖ Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Curved Array, διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 2 MHz έως 5 MHz 
βάρους μόλις 136 γραμμαρίων. Κυρτότητα 40mm. 

❖ Μέγιστο βάθος απεικόνισης 30 cm. 

❖ Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, Color, THI, XRES , SonoCT. 
❖ Κύριες εφαρμογές: Άνω-κάτω κοιλίας, Μαιευτική/Γυναικολογία, Ουρολογία. 
❖ ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (LINEAR ARRAY) 

L12-4 Broadband Linear Array 

❖ Ηλεκτρονικός ηχοβολέας Linear Array, διευρυμένου φάσματος συχνοτήτων από 4 MHz έως 12 MHz 
βάρους μόλις 108 γραμμαρίων. 

❖ Στρέψη παραθύρου Color Doppler, πάτημα επαφής 34.5 mm. 
❖ Τρόποι λειτουργίας: 2D, Μ-mode, Color, THI, XRES, SonoCT. 
❖ Κύριες εφαρμογές: Απεικονίσεις περιφερειακών και εν τω βάθει αγγείων, επιφανειακών οργάνων, 

μυοσκελετικού κ.ά. 
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Στην τιµή θα περιλαµβάνεται   η παράδοση και η εγκατάσταση των  (2) δύο μηχανημάτων σε χώρο 
του Νοσοκομείου με την παρουσία εκπροσώπων και των δυο μερών Δήμου και Νοσοκομείου  .Τα 
προσφερόμενα προιόντα  θα έχουν εγγύηση για ένα έτος  δωρεάν  για την καλή λειτουργία του από 
την ημέρα της παράδοσης τους και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για  τουλάχιστον  δέκα  
έτη  (10)  .Η εγγύηση δεν ισχύει όταν έχουν γίνει τροποποιήσεις στα μηχανήματα ,επεμβάσεις από μη 
εξουσιοδοτημένα   πρόσωπα  ή εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου ή 
σε φωτά ,κεραυνό ,πτώση ,θραύση  πλημμύρα ,δόλο ή σεισμό καθώς και να η χρήση δεν έγινε 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες των  προμηθευτριών   εταιρειών .Η εκπαίδευση στα 
προσφερόμενα μηχανήματα θα γίνει δωρεάν από τις  εταιρείες . 

 

Μεσολόγγι 07-12-2020   
                                                                                                                      Θεωρήθηκε  07-12-2020 
                  Η  Συντάξασα                                                                                Η Προισταμένη  
                                                                                                      
       
 
 
                  Σακαβέλα  Γεωργία                                                             Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Μεσολόγγι:07/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :79/2020 

 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την Προµήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη 

αναγκών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω Δωρεάς του Ν.4745/2020 με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα (άρθρο 26 παρ.6 του άρθρου 32 παρ.1 του Ν.4412/2016 

. 

. 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

•   Του   Ν.   4412/ΦΕΚ   147   Α΄/8-8-2016   ∆ηµόσιες   Συµβάσεις   Έργων,   Προµηθειών   και   Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

•   Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006: Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις 

•   Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

•   Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

  ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

• Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και  

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

●Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής      ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 

Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 
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•   Του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές)  τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

•   Του Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 

και λοιπές ρυθµίσεις». 

• Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

•   Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 3O: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 

α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Τεχνική Έκθεση 

δ)Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

ΑΡΘΡΟ 4O: Προσφορές 

Για  την  έγκυρη  συµµετοχή  στη  διαδικασία  ώστε  να  µην  αποκλειστεί  από  αυτήν,  ο/η  υποψήφιος/α 
προµηθευτής/τρια θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς, στον 
οποίο στο εξωτερικό µέρος του θα αναγράφει: 

  α) τα στοιχεία του/ης υποψήφιου/ας προµηθευτή/τριας, 

β) «ΠΡΟΣ ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και «Προσφορά για την «Προµήθεια Προµήθεια  ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέσω Δωρεάς του Ν.4745/2020» για την 

οπόία  υποβάλλει προσφορά, και, 

γ) την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών). 

 

Η  οικονοµική  προσφορά  του/ης  υποψήφιου/ας  προµηθευτή/τριας  δίδεται  σε  ευρώ  και  
συντάσσεται αριθµητικώς  και  ολογράφως.  Στο  τέλος  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  υπάρχει  
οπωσδήποτε,  µε  ποινή αποκλεισµού  σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει,  η  ηµεροµηνία  σύνταξης  της  
προσφοράς,  υπογραφή  και σφραγίδα του/ης υποψήφιου/ας προµηθευτή/τριας. 

Η  οικονοµική  προσφορά  του/ης  υποψήφιου/ας  προµηθευτή/τριας,   ο/η  οποίος  θα  αναλάβει  τελικά  
την παρούσα προµήθεια ειδών, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή 
την 
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περίπτωση  οι  τιµές  µονάδας  της  προσφοράς  του/ης  προµηθευτή/τριας  για  τα  προς  προµήθεια  είδη  θα 
παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα προµήθεια ειδών. Οποιαδήποτε 
αλλαγή τους από την πλευρά του/ης προµηθευτή/τριας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 

όρους της  σύµβασης. 

Επίσης, σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά έκαστου/ης υποψήφιου/ας προµηθευτή/τριας πρέπει να 
περιλαµβάνει το σύνολο των προς προµήθεια ειδών τουλάχιστον µίας οµάδας, µε ποινή αποκλεισµού από τη 

διεκδίκηση κάθε οµάδας για όσους υποψήφιους/ες προµηθευτές/τριες δεν συµµετέχουν στο σύνολο των 

προς προµήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του/ης προµηθευτή/τριας για κάθε οµάδα ειδών θα γίνει για το 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών της. 

Επίσης,  από  την  προσφορά  του/ης  υποψήφιου/ας  προµηθευτή/τριας  θα  πρέπει  να  προκύπτει 

σαφώς   ότι   τα   προς  προµήθεια   είδη   συµφωνούν   πλήρως   µε   τις   τεχνικές   προδιαγραφές   της 

παρούσας µελέτης. Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για κάθε υποψήφιο/α ο/η 

οποίος/α θα αναδειχτεί τελικά προµηθευτής/τρια. 

 

Σε  κάθε  υποψήφιο/α  προµηθευτή/τρια  θα  διατίθεται  έντυπο  προϋπολογισµού  προσφοράς,  

παρόµοιας µορφής  µε  τον  πίνακα  ενδεικτικού  προϋπολογισµού  της  παρούσας  µελέτης,  το  οποίο  ο/η  

υποψήφιος/α προµηθευτής/τρια θα µπορεί προαιρετικά να συµπληρώνει, αν κρίνει ότι τον/ην διευκολύνει 

για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του/ης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5O: Σύµβαση 

Ο/Η   ανάδοχος   της   προμήθειας,   µετά   την   κατά   νόµο   έγκριση   του   αποτελέσµατος   αυτής,   

είναι υποχρεωµένος/η    να    προσέλθει    προς    υπογραφή    της    σύµβασης.    Σύµφωνα    µε    την    υπ’    

αριθµ.2/59649/0026/2001   (ΦΕΚ   Β   1427/2001):   «Αναπροσαρµογή   χρηµατικού   ποσού   του   άρθρου   80   

του Ν.2362/95» Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών, απαιτείται η κατάρτιση γραπτού συµφωνητικού µόνο για 

ύψος προµήθειας µεγαλύτερο των 2.500,00 €. 

Επίσης, ο/η ανάδοχος της προμήθειας  µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του/ης πρέπει να 

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος/η (για το σύνολο των ταµείων στα οποία καταβάλλει εισφορές), 

να µην  έχει  καταδικαστεί  για  κάποιο  αδίκηµα  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  73  παρ.  1  και  

παρ.  4  του ν.4412/2016, να µην τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 74 του 

ν.4412/2016 και να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο της 

διαδικασίας ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του/ης ιδιότητα. 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  πριν  την  απόφαση  ανάθεσης/υπογραφή  της  σύµβασης  ο 
ανάδοχος της υπηρεσίας θα πρέπει να προσκοµίσει τα εξής: 

α) ασφαλιστική ενηµερότητα, η οποία  θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής  της, 

β) φορολογική ενηµερότητα, η οποία  θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της, 
και,  

γ) απόσπασµα ποινικού µητρώου. 



22 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

∆εν απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης (άρθρ. 72 παρ. 1β του 
ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7O: Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας 

Ο χρόνος εκτέλεσης προµήθειας θα είναι δέκα ημέρας από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος και τόπος παράδοσης προµήθειας 

Τα  προς  προµήθεια μηχανήματα   θα  παραδοθούν  και  θα  τοποθετηθούν  αυστηρά  δέκα ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης  ώστε  να  υλοποιηθεί άμεσα η εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου    έτσι 
ώστε να  χρησιμοποιηθούν  όσο γίνεται πιο  γρήγορα   στην αντιμετώπιση  των εκτάκτων υγειονομικών αναγκών  
λόγω COVID -19 . 

 

ΑΡΘΡΟ 9O: Πληρωµή 

Η πληρωµή των αναδόχων   θα γίνει μετά την σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων  
παράδοσης –παραλαβής  μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων μερών  δηλ.Δήμου και Νοσοκομείου  
Μεσολογγίου    και την προσκόµιση των τιµολογίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10O: Παραλαβή υλικών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016) 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Κατά  

τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος  και  καλείται  να 

παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο 

οριστικής  παραλαβής  ή  απόρριψης.  Η  Επιτροπή  Παραλαβής  µπορεί:  α)  να  παραλάβει  το  υλικό,  β)  να 

παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, γ) να 

απορρίψει το υλικό. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο   τις   αποκλίσεις   που   παρουσιάζει   αυτό   από   τους   όρους   της   σύµβασης   και   

διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 

προορίζεται. 

 

Εφόσον  κριθεί  από  την  αρµόδια  κατά  περίπτωση  υπηρεσία  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύµβαση,  ότι  οι 

παρεκκλίσεις  του  υλικού  δεν  επηρεάζουν  την  καταλληλότητά  του  και  µπορεί  να  χρησιµοποιηθεί,  µε 

αιτιολογηµένη  απόφαση  του  αποφαινοµένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµόδιου  

οργάνου, µπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  του  υλικού,  µε  ή  χωρίς  έκπτωση  επί  της  συµβατικής  τιµής.  
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Σε  αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 

σύµβαση, ότι  οι  παρεκκλίσεις  του  υλικού  επηρεάζουν  την  καταλληλότητά  του  και  δεν  µπορεί  να  

χρησιµοποιηθεί,  µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 11O: Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση (άρθρο 213 του Ν.4412/2016) 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  µέρους  της  συµβατικής  ποσότητας  των  υλικών,  µε 

απόφαση  του  αποφαινοµένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  αρµόδιου  οργάνου,  µπορεί  να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 

προθεσµία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  ο  προµηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα 

μηχανήματα   που απορρίφθηκαν  µέσα  στην  προθεσµία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  

συµβατικός  χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 12O: Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα  που  απορρέει  από  αυτήν,  µε  απόφαση  του  αρµοδίου  αποφαινόµενου  οργάνου,  ύστερα  από 

γνωµοδότηση   του   αρµόδιου   οργάνου:   α)   στην   περίπτωση   που   δεν   προσέλθει   να   υπογράψει   το 

συµφωνητικό,  µέσα  στην  προθεσµία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση  (παρ.  5  του  άρθρου  105  του 

Ν.4412/2016),  β)  σε  περίπτωση  δηµόσιας  σύµβασης  προµηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύµφωνα  µε  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  206,  γ)  στην  περίπτωση 

δηµόσιας   σύµβασης   υπηρεσιών:   αα)   αν   δεν   εκπληρώσει   τις   συµβατικές   του   υποχρεώσεις   ή   δεν 

συµµορφωθεί  µε  τις  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύµφωνες  µε  την  σύµβαση  ή  τις  

κείµενες διατάξεις  και  ββ)  αν  υπερέβη  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσµία  εκτέλεσης  της  σύµβασης. 

Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον   οικονοµικό   φορέα   που   κηρύσσεται   έκπτωτος   από   την   κατακύρωση,   ανάθεση   ή   
σύµβαση,επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, µπορεί να επιβληθούν 
κυρώσεις σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016. 

 ΑΡΘΡΟ 13ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και  αν  για  την  πρόβλεψη  και  αποτροπή  της  επέλευσης  του  καταβλήθηκε  υπερβολική  επιµέλεια  και 

αποδείχτηκε  ανάλογη  σύνεση.  Ενδεικτικά  γεγονότα  ανωτέρας  βίας  είναι:  φυσικά  γεγονότα,  πυρκαγιά  

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο/η εντολοδόχος ή ο/η εντολέας είναι 

ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεµος,  ατύχηµα,  αιφνίδια  ασθένεια  προσωπικού.  

Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  υπάρξει  λόγος  ανωτέρας  βίας  ο/η  προµηθευτής/τρια  οφείλει  να  
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ειδοποιήσει  αµελλητί  τον ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε  συνεργασία  µε  το  άλλο  µέρος  για  να  υπερβεί  τις  

συνέπειες  και  τα  προβλήµατα  που  ανέκυψαν  λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας 

εφαρµόζεται ανάλογα και για τον ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

Σε  κάθε  περίπτωση  η  προµήθεια  θα  παραδοθεί  µετά  από  συνεννόηση  των  δύο  µερών,  όταν  το 
επιτρέψουν οι κατά  περίπτωση  συνθήκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο/Η προµηθευτής/τρια επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τις εισφορές, τα τέλη και τις κρατήσεις που 

ισχύουν κατά τις ηµέρες διενέργειας της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15O: Εξοφλητικός λογαριασµός 

Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή των προς προµήθεια  μηχανημάτων . 

 
Μεσολόγγι 07-12-2020   

                                                                                                                      Θεωρήθηκε  07-12-2020 
                  Η  Συντάξασα                                                                                Η Προισταμένη  
                                                                                                      
       
 
 
                  Σακαβέλα  Γεωργία                                                             Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Μεσολόγγι:07/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :79/2020 

 

 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΑΘΑΡΗ  

ΑΞΙΑ (€) 

             ΟΜΑΔΑ Α   
 

  

1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  

1 6.500,00 6.500,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

6.500,00 

               ΟΜΑΔΑ Β    

2.    ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ    

1  12.000,00 12.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

12.000,00 

   ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ  
 

18.500,00 

           ΦΠΑ 24% 
 

 4.440,00 

            ΣΥΝΟΛΟ  
 

22.940,00 

 

Μεσολόγγι 07-12-2020   
                                                                                                        Θεωρήθηκε  07-12-2020 
               Η  Συντάξασα                                                                                Η Προισταμένη  
                                                                                                      
       
 
 
            Σακαβέλα  Γεωργία                                                             Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Μεσολόγγι: …………………. 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ  Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Διεύθυνση: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31  

Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 

Τηλ.: 2631360983 

Email: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.g 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προµήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου Μεσολογγίου 

μέσω Δωρεάς του Ν.4745/2020. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΑΘΑΡΗ  
ΑΞΙΑ (€) 

             ΟΜΑΔΑ Α   
 

  

1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  

1   

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 

 ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ   
 ΦΠΑ 24%   

               ΟΜΑΔΑ Β  ΣΥΝΟΛΟ  

2.    ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ    

1    

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

   ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ  
 

 

           ΦΠΑ 24% 
 

 

            ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 

mailto:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.g
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

     ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   

………./……../2020 

                                                                                               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ:……………………………ΔΝΣΗ…………………………………………………………………………………………

……………ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………….FAX………………………………..                                                                                              

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

 

 


