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Υπηρεσία : Τμήμα Προμηθειών   
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Τηλ. : 213 2013 147 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ No 6 

για την ετήσια παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για τον 

 «Έλεγχο της ποιότητας του νερού και των τροφίμων» 

 

Έχοντας υπόψη : 

1.  Τις  διατάξεις : 

1.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247 /1995) «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  

1.2 του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 

λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα 

1.3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα  

1.4 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. 

εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις.»  

1.5 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα  

1.6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις.» 

1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός 

κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»  

1.8  του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

1.9 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

1.10 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 
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1.11 της Οδηγίας 2004/18/εκ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης  δημόσιων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(EE L 134 της 30.4.20,σ. 114) 

 

2. Την υπ’ αρίθ. πρωτ.3614/22-02-2021 Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε η 

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος / συλλογής προσφορών, για την ετήσια 

παροχή υπηρεσιών από ανάδοχη εταιρεία για τον «Έλεγχο της ποιότητας του νερού και των 

τροφίμων», προϋπολογισθείσας δαπάνης € 8.680,00 πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

3. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ : 6ΞΦΜ46906Ε-ΟΗΜ, σε βάρος του ΚΑE 

0439 του προϋπολογισμού. 

 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ εταιρείες–φορείς (που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης να υποβάλλουν 

οικονομική προσφορά, για την απευθείας ανάθεση  του Ελέγχου της ποιότητας του νερού και 

των τροφίμων, για σύμβαση ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης € 8.680,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%. 

1.  Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του 

Νοσοκομείου.  

 

2.  Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιριών θα κατατεθούν σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, μέχρι την Τετάρτη 3-3-2021 

και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 

στην Αίθουσα Διαγωνισμών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή παρουσία των 

ενδιαφερομένων διαγωνιζομένων. (Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή) 

 

3.    Δικαίωμα συμμετοχής στη συλλογή προσφορών έχουν:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα 

στην διεθνή ΣΔΣ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή 

διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των 

κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα 

νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα 

άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της 

παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

β) Οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, οι οποίες 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ν 

4412/16 

           γ) Συνεταιρισμοί 

4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο να ζητήσει οποιοδήποτε     

από τα δικαιολογητικά του Ν. 4412/16 σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 

5. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού: 
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Α) Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 

του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α26-3-2014), του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την 

οποία δηλώνεται: 

1.  Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

4.  Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

5.  Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Β) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης στην περίπτωση νομικών προσώπων 

της παρ.3. 

 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για τον έλεγχο από διαπιστευμένο  από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) 

εργαστήριο, για όλες τις αιτούμενες παραμέτρους σε δείγματα νερού και φαγητού, για ένα 

έτος  προϋπολογισθείσας δαπάνης € 8.680,00 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 24%. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

 Τα δείγματα τα οποία κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν, ετησίως,  είναι τα εξής: 

1
ο
) 112 δείγματα για έλεγχο πιθανής παρουσίας λεγεωνέλλας.  Ο αριθμός των δειγμάτων για 

λεγεωνέλλα θα αναπροσαρμοσθεί  με βάση την εκτίμηση κινδύνου που θα πραγματοποιηθεί. 

2
ο
)Ετησίως 120 δείγματα ήτοι 10 δείγματα/μήνα από διαφορετικές πηγές 

συμπεριλαμβανομένων και όσων ανέδειξαν πρόβλημα σε προηγούμενο έλεγχο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράμετροι Ανάλυσης 

Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22
ο
C Αγωγιμότητα 

Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37
ο
C Θολότητα 

Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms) Οσμή  

Escherichia coli Γεύση  

Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης 

(intestinal Enterococci) 
Χρώμα 

Clostridium perfringens 

(συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) 
Αμμώνιο 

Ps. aeruginosa Νιτρικά 

L. pneumophilla Αργίλιο 

pH Σίδηρος 

Ελεύθερο (υπολειμματικό) χλώριο  
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3
ο
) 4 δείγματα από τα μαγειρεία (1 φαγητό από μαγειρεία-1 από φαγητό τραπεζαρίας-1 από 

σαλάτες κρύα φαγητά-1 από πρώτη ύλη) ανά 3 μήνες 

 

 Α) Για ζεστά φαγητά 

E. coli, ΟΜΧ, T. Coliforms, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Σταφυλόκοκκοι 

θετικοί στην πηκτάση, Θειοαναγωγικά αναερόβια (για είδη με κρέας), Cambylobacter (για 

είδη με κοτόπουλο) 

Β) Έτοιμες Σαλάτες-Κρύα φαγητά-Γλυκά  

E. coli, ΟΜΧ, T. Coliforms, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Σταφυλόκοκκοι 

θετικοί στην πηκτάση, Cambylobacter (για είδη με κοτόπουλο) 

Γ) Α΄ύλες 

Είδος α΄ύλης Εξεταζόμενες παράμετροι 

Κρέας νωπό (μοσχάρι, χοιρινό, 

κοτόπουλο) 
Salmonella spp 

Λαχανικά 
Listeria monocytogenes, E. 

coli,  

Γάλα 
Salmonella spp,  

Listeria monocytogenes,  

Τυρί 

Salmonella spp,  

Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, E. 

coli 

Γιαούρτη, βούτυρο 
Salmonella spp,  

Listeria monocytogenes 

Αλλαντικά 

Salmonella spp,  

Listeria monocytogenes,  

Staph. πηκτάση (+),  

E. coli, θειοαναγωγικά 

κλωστρίδια, ΟΜΧ 

Αυγά Salmonella spp 

Μπαχαρικά Salmonella spp 

 

  Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα λήψης και εξέτασης των δειγμάτων εντός  

  2 ωρών από σχετικής ειδοποίησης σε έκτακτες περιπτώσεις. 

  Στην προσφορά να περιλαμβάνονται οι περιέκτες και η συλλογή των δειγμάτων. 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
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