
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         

3η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ   «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                          ΘΕ/ΝΙΚΗ  3/05/2018 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΓΟΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΗ  

ΓΑΠΑΝΗ € 67.700,00  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ  ΦΠΑ ΓΙΑ TΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ (ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ). 

         

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ    ΣΕΣΑΡΣΗ    9-5-2018 

ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΥΟΤ 2 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ    9 -5-2018  ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ   ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 

ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΕΛΕΝΗ 

ΖΩΓΡΑΥΟΤ 2, ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 
 

                                                              

Πποζθοπέρ για μέπορ ηηρ  πποκηπςσθείζαρ  ποζόηηηαρ δεν γίνονηαι δεκηέρ. 

  

    Όινη νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλνπλ όηη ζα 

πξνκεζεύνπλ ην Ννζνθνκείν κε ηα θαηαθπξσζέληα είδε, καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ.  

  

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί ποινή αποκλειζμού, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΦΟΡΑ»  

2. Ο πλήπηρ ηίηλορ ηηρ Τπηπεζίαρ πος διενεπγεί ηην ππομήθεια με ηη διαδικαζία ηηρ 

διαππαγμάηεςζηρ, δηλαδή: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

3. Η ημεπομηνία διενέπγειαρ ηηρ διαππαγμάηεςζηρ :  9-5-2018, ημέπα  και ώπα 12:30 

4. Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα 

   Μέζα ζην θάθειν ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία. θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο: 

A. ΚΛΔΙΣΟ  ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ ηνπνζεηνύληαη (ζε δύο 

ανηίγπαθα, απαξαηηήησο: 

Πιήξεο πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ ανά κωδικό, (διαθοπεηικά θα αποππίπηονηαι), ζε       

ζςμθωνία με ηην καηάζηαζη ειδών  και ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ. 

  Β. ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ ηνπνζεηείηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δύο ανηίγπαθα, ε νπνία  ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί 

πνηλή απόξξηςεο. 

   Ζ απνζθξάγηζε ησλ  ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ  πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 9-5-2018, ημέπα                               

Σεηάπηη και ώπα 12:30 ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.  

 

 

 

 

 

 



Οι πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ ππομηθεςηέρ για σπονικό διάζηημα εκαηόν ογδόνηα 

(180) ημεπών από ηην επομένη ηηρ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών.   

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΚΑΙ ΛΤΔΙ ΓΔΝ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΓΔΚΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΝΣΑΙ 

Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ.   

    Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο δίλεηαη αλά κνλάδα θαη ζύκθσλα κε ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ θάζε 

είδνπο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε εηδώλ πνπ ζα παξαιεθζεί από ην Ννζνθνκείν. 

ε πεπίπηωζη καηακύπωζηρ, για ηην καλή εκηέλεζη ηων όπων ηηρ ζύμβαζηρ, οι ππομηθεςηέρ 

ςποσπεούνηαι να καηαθέζοςν εγγςηηική επιζηολή θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδώλ ρσξίο ηνλ ΦΠΑ θαη ζα θαηαιακβάλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο θαη ζα παξαιακβάλεηαη με μέπιμνα και εςθύνη ηος «β΄ ζςμβαλλόμενος» από ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

μεηά ηη λήξη ηηρ ηςσόν παπάηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ και εθόζον έσει ππαγμαηοποιηθεί η οπιζηική ποζοηική και 

ποιοηική παπαλαβή ηος ςλικού και η εκκαθάπιζη ηων ηςσόν απαιηήζεων από ηοςρ δύο ζςμβαλλομένοςρ, 

ζύκθσλα.      

 

 Η ζύμβαζη πος θα ςπογπαθεί θα είναι διάπκειαρ ηπιών  (3) μηνών και θα διακοπεί ζε πεπίπηωζη     

ανάδειξηρ σοπηγηηών από ηο ανηίζηοισο ηλεκηπονικό   διαγωνιζμό πος διενεπγεί ηο νοζοκομείο. 
Παξαθαινύκε λα απνζηείιεηε ηιρ κλειζηέρ πποζθοπέρ ζαρ, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηεο νξγαληθήο 

κνλάδαο Θεζζαινλίθεο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  

Γηεύζπλζε: Δι.Εσγξάθνπ2,54634,Θεζζαινλίθε,ΓξαθείνΠξνκεζεηώλ, 

αξκόδηα ππάιιεινο:Μ.Κσζηεληάλ,ηει.2313.322329,Fax:2313.322355, 

e-mail:agdim-prom@3ype.gr, μέσπι ηην    9-5-2018, ημέπα   Σεηάπηη   και ώπα 12.00. 

  

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα. 

 
Να καηαθέζεηε σπεύθσνη δήλωζη ποσ να αναθέρεηε όηι οι ηιμές ηων ειδών ζας  είναι  

ζύμθωνες ή ταμηλόηερες  ηοσ  Παραηηρηηηρίοσ  Τιμών  

    Παρακαλούμε  όπως  καηαηεθούν και  δείγμαηα ηων προζθερομένων ειδών (όποσ είναι 
δσναηόν) διαθορεηικά να καηαηεθούν prospectus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     Παρακαλούμε  ζε κάθε  κωδικό  είδοσς   νοζοκομείοσ να αναγράθεηαι  ο ανηίζηοιτος 
κωδικός παραηηρηηηρίοσ καθώς και η ηιμή ηοσ ζ΄ασηό .                                                              
 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά 

του να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης.  

Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσης 

διαπραγμάτευσης. 

το φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή 

αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα διαπραγμάτευση 

(υποχρεώσεις Αναδόχου – Σεχνική περιγραφή του έργου – απαιτήσεις) ΚΑΙ ΟΦΙ 

ΜΟΝΟΛΕΚΣΙΚΑ. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια 

με την ίδια σειρά και αρίθμηση.  

 

Οι προσφορές που δεν συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα 

θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν, δεδομένου ότι αυτές έχουν συνταχθεί βάσει 

προϋπολογισμού, την ακρίβεια του οποίου ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα εγγυηθεί 

ρητά με τη σύμβαση. 

 



Ο Τποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου να 

αναφέρει ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διαπραγμάτευσης. 

 
                                                                             

        ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΝΔΟΥΑΚΩΝ    

 
        

1. Αθξπιηθόο, πδξόθνβνο, ελόο ηεκαρίνπ, κε αζθαηξηθόο, αλαδηπινύκελνο ελδνθαθόο νπηζζίνπ 

ζαιάκνπ ελόο πιηθνύ. Mε δείθηε δηάζιαζεο πάλσ από 1,54, κε νιηθό κήθνο 13 mm θαη δηάκεηξν 

νπηηθνύ ηκήκαηνο 6 mm, γηα έλζεζε από κηθξή ηνκή. Γσλία haptics 0° θαη εύξνο  δηνπηξηώλ  

ηνπιάρηζηνλ από 6,0D – 40,0D. Με πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό κηθξόηεξν ηνπ 1%. 

Α) Γνθηκαζκέλν πιηθό (αθξπιηθό πδξόθνβν) γηα πνιιά ρξόληα. Γλσξίδνπκε ηελ δηεγρεηξεηηθή 

θαη κεηεγρεηξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Β) Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ελδνθαθνύ εληόο ησλ παξαδεδεγκέλσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

Γ) Ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ειηθησκέλσλ αζζελώλ.             Σεμάσια 323 

 

 

2. Αθξπιηθόο, αλαδηπινύκελνο, πδξόθνβνο ελδνθαθόο ελόο ηεκαρίνπ, ελόο πιηθνύ, αζθαηξηθόο. Με 

δηάκεηξν νπηηθνύ ηκήκαηνο 6 mm θαη νιηθή δηάκεηξν 12.5 ή 13 mm. Με κία νπή ρεηξηζκνύ ζηε 

βάζε ησλ αγθπιώλ γηα θαιύηεξε  δηεγρεηξεηηθή πξνζαξκνγή. Με γσλία αγθπιώλ 0
ν
 , δείθηε 

δηάζιαζεο από 1,53 θαη άλσ κε πνζνζηό πδξνθηιίαο 1 - 4%. Με δηνπηξηθό εύξνο από 0 έσο 34  

δηνπηξίεο θαη δπλαηόηεηα έλζεζεο από κηθξή ηνκή. 

Α) Τιηθό πδξόθνβν κε κηθξό πνζνζηό πδξνθηιίαο. 

Β) Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ελδνθαθνύ εληόο ησλ παξαδεδεγκέλσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ . 

Γ) Ζ αζθαηξηθόηεηα ειαηηώλεη ηηο ζθαηξηθέο εθηξνπέο θαη πξνζθέξεη θαιύηεξε πνηνηηθά 

κεηεγρεηξεηηθή όξαζε ζε κηθξόηεξεο ειηθίαο θαηαξξαθηηθνύο αζζελείο.  

Γ) Οπέο γηα θαιύηεξν ρεηξηζκό όπνπ ρξεηάδεηαη  

Δ) Μεγάιε γθάκα δηνπηξηθνύ εύξνπο                                          Σεμάσια 220 

 

 

 

3. Δλδνθζάικηνο ελδνθαθόο, αθξπιηθόο, αλαδηπινύκελνο, πδξόθνβνο ελόο ηεκαρίνπ, ελόο πιηθνύ, 
ακθίθπξηνο, αζθαηξηθόο. Με δείθηε δηάζιαζεο 1,46 ή 1,47 κε νιηθό κήθνο 13 mm θαη κε 
δηάκεηξν νπηηθνύ ηκήκαηνο 6 mm. Γσλία αγθπιώλ 0

ν
 . Με εύξνο δηνπηξηώλ από +5,0D έσο 

+34,0D. Με δπλαηόηεηα έλζεζεο  από κηθξή ηνκή. Με ζρεδηαζκό ηξηώλ ζεκείσλ ζηήξημεο γηα 
θαιύηεξε  επηθέληξσζε ηνπ θαθνύ θαη κε  ηεηξαγσληζκέλα άθξα ηνπ νπηηθνύ ηκήκαηνο( 360

ν
 ).  

 

Α) Γνθηκαζκέλν πιηθό (αθξπιηθό πδξόθνβν) γηα πνιιά ρξόληα. Γλσξίδνπκε ηελ δηεγρεηξεηηθε 

θαη κεηεγρεηξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Β) Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ελδνθαθνύ εληόο ησλ παξαδεδεγκέλσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ . 

Γ) Ζ αζθαηξηθόηεηα ειαηηώλεη ηηο ζθαηξηθέο εθηξνπέο θαη πξνζθέξεη θαιύηεξε πνηνηηθά 

κεηεγρεηξεηηθή όξαζε ζε κηθξόηεξεο ειηθηάο θαηαξξαθηηθνύο αζζελείο. 

Γ) Ζ ζηήξημε ζε ηξία ζεκεία πξνζθέξεη θαιύηεξε επηθέληξσζε.    Σεμάσια 220 

 

 

 



4. Δλδνθζάικηνο ελδνθαθόο, πδξόθνβνο, αθξπιηθόο, αλαδηπινύκελνο κηθξήο ηνκήο, νπηζζίνπ 

ζαιάκνπ, ηξηώλ ηεκαρίσλ, ζθαηξηθόο. Με δηάκεηξν νπηηθνύ ηκήκαηνο  6 mm θαη νιηθή δηάκεηξν 

12.5 ή 13 mm. Με δείθηε δηάζιαζεο από 1,52 θαη άλσ. Με αγθύιεο από PMMA θαη γσλίσζε 

κεγαιύηεξε ή ίζε  ησλ 5
ν
  Με κεγάιν εύξνο δηνπηξηώλ.  Να είλαη πξνθνξησκέλνο θαη ε έλζεζε 

ηνπ λα γίλεηαη από κηθξή ηνκή.  

Α) Γνθηκαζκέλν πιηθό (αθξπιηθό πδξόθνβν) γηα πνιιά ρξόληα. Γλσξίδνπκε ηελ δηεγρεηξεηηθή 

θαη κεηεγρεηξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Β) Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ελδνθαθνύ εληόο ησλ παξαδεδεγκέλσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ . 

Γ) Ο πξνθνξησκέλνο ελδνθαθόο πιενλεθηεί ζε γξεγνξόηεξε επνύισζε ηεο ηνκήο, κηθξόηεξν 

αζηηγκαηηζκό θαη άκεζε επάλνδν ζηελ εξγαζηαθή απαζρόιεζε.   

Σεμάσια 25 

 

5. Δλδνθζάικηνο ελδνθαθόο πξνζζίνπ ζαιάκνπ ηύπνπ KELMAN από PMMA, ζρήκα 

επηπεδόθπξην ή ακθίθπξην κε αγθύιεο ηύπνπ KELMAN, 4 ζεκείσλ ζηήξημεο, κε νπηηθή 

δηάκεηξν κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 5,5 mm θαη νιηθή δηάκεηξν 12 - 13,75 mm. Να δηαηίζεηαη ζε 

κεγάιν εύξνο δηνηξηώλ. 

Α) Γνθηκαζκέλν πιηθό (PMMA) γηα πνιιά ρξόληα. Γλσξίδνπκε ηελ δηεγρεηξεηηθή θαη 

κεηεγρεηξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Β) Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ελδνθαθνύ εληόο ησλ παξαδεδεγκέλσλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ . 

Γ) Δηδηθόο θαθόο γηα δεπηεξνγελή θπξίσο έλζεζε - αθαθία. 

Σεμάσια  25 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

A) ε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε, δήλωση 

στην οποία να αναφέρεται σε ποια(ες) αγορά(ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το 

προσφερόμενο προϊόν  και η οποία  να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία  από τα 

οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος  στα κράτη μέλη της Ε.Ε 

επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον 

κατασκευαστή. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 

εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Σο 

εργοστάσιο  κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο  ισχύοντος 

πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

B) Σα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιητικά από κοινοποιημένο 

οργανισμό  που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από 

τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν  σε ευκρινή θέση του τελικού 

περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE. 



Γ) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα 

προσφερόμενα είδη των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η 

επιχείρηση, με μνεία για κάθε παράδοση: 

1.του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του 

προσφερόμενου προϊόντος 

2.της ημερομηνίας παράδοσης 

3.της ποσότητας παράδοσης  

          

                                                                                

 

                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

 

 

                                                                         ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΟΤΓΚΑ 

                                                              


