
 

 

                                                                                  
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

                           
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                 Θεσσαλονίκη,   29-04-2022                                                                                                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ.:  5745                
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Σλιάκα       
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e-mail: agdim-prom@3ype.gr                                                             ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 
  
 
 
 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ) 

 
ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (Υγρό 

Οξυγόνο), λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), εκτιμώμενης αξίας 
€30.000.00 άνευ ΦΠΑ, ήτοι €37.200,00 με ΦΠΑ » (CPV : 24111500-0). 

                 
ΣΧΕΤ.:  

1. Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) άρθρα 116 και 118, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Ο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

3. Ο ν. 4542/2020 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της  
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του 
περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής 
μεταξύ της Κυβέρνησή της». 

4. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «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». 

5. Η υπ’ αριθ. 13η /θέμα 17ο /18-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΞΔΒ4690Β1-ΧΗΞ) Απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου, επικύρωσης τεχνικών προδιαγραφών (μετά από δημόσια διαβούλευση). 

6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 618/5062/12-04-22 (ΑΔΑ: Ψ20Ω4690Β1-Θ8Π) ΚΑΕ:1311 του Γ. Ν. Θ. «Γ.  
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») ανάληψη  
υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης. 

7. Η υπ΄ αρ. 6ης/28-04-22 ( Θέμα 40ο ) ΑΔΑ: ΨΥΚΙ4690Β1-ΛΣΙ απόφαση τακτικής 
συνεδρίασης του  Δ.Σ.  του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί             
έγκρισης σκοπιμότητας & διενέργειας  της  διαγωνιστικής διαδικασίας  για  την   
προμήθεια που   αναφέρεται  στο  θέμα. 
 
 





 

 

 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (Υγρό Οξυγόνο) λόγω 
κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική 
Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») (CPV : 24111500-0), με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 
37.200,00€ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών . 
 
Η ποσότητα που δύναται να προμηθευτεί το Νοσοκομείο αντιστοιχεί στην κάλυψη της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσας. 
 
Με την ολοκλήρωση (σύναψη συμβάσεων) του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί σε 
εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2022,  μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση 
του αναδόχου, θα διακόψει τη σύμβαση. 

 
Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε τον φάκελο της προσφοράς απαραίτητα μέχρι  και  την 
Πέμπτη 05-05-2022 έως τις 12:00΄ στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  της  Οργανικής Μονάδας «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Ελένης Ζωγράφου 2, κτίριο Διοίκησης, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 
1. Τεχνική και Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 

εκπροσώπου) σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α΄. 
 

2. Τα αποδεικτικά μέσα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.  
 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για 
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
σας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας 
έγγραφης ειδοποίησης. 
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ 
 





 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται να εκτελέσει 
τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄, όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε: 
 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Β) στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  
Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

         Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται σε Ευρώ. 
 
Θα κατατεθεί τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) σε ενιαίο σφραγιστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την 
ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και το άλλο “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. 
 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  
• Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.  
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 
 
Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  
α) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών β) Τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή γ) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, 
ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
 
Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά 
την υπογραφή του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της 





 

 

σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ. 
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες. 
3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για επτά (7) μήνες ή έως εξαντλήσεως του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  
4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.  
5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την υπογραφή του συμφωνητικού. 
 
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
 Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 
4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 
7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  των ειδών 
στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική 
προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω 
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε με 
Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται με την οικονομική προσφορά. 
8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την  υπ΄αριθμ. 6ης/ 28-04-22 ( Θέμα 40ο ) ΑΔΑ: 
ΨΥΚΙ4690Β1-ΛΣΙ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 
Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει  
και να τα υποβάλλει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. (ΠΝΠ 84/13.04.2020). 
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 
Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
Ακολουθούν Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς και τεχνικές προδιαγραφές,  που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
 

Η Αναπληρώτρια  Διοικήτρια του Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

                                          

 

                                                                             Βασιλική  Τραούδα                                               
 

 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/




 

 

 
 
 

Π  Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ με ΦΠΑ. 

 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ) 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 
ΓΝΘ 

Ο 
ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕ
ΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ  ΦΠΑ 24% 

1 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

m
3
 

 €/m3             € € 

2 ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ - 0,00€ - - 

3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΥΡΩ/ m
3
 - 0,00€ - - 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) 

 
Οι προμηθευτές Ιατρικών Αέριων πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισμού :  
1. Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης.  
2. Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη 
3. Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής και Διακίνησης ιατρικών αερίων από τον ΕΟΦ για κάθε 

ένα από τα προσφερόμενα είδη 
4. Πιστοποιητικό ΚΠΠ-GMP ( Κανόνες Καλής Παρασκευής) από τον ΕΟΦ για κάθε ένα 

από τα προσφερόμενα είδη. 
5.Για Ιατρικά Αέρια προέλευσης εξωτερικού, αντίστοιχα πιστοποιητικά της χώρας 

προέλευσης. 
6.Τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

καθορίζονται από την πρόσφατη έκδοση της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 
7. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2015 για παραγωγή και διάθεση 

τεχνικών, ιατρικών και ειδικών αερίων. 
8.Πιστοποιητικό ISO 13485:2016 για εμπορία, διακίνηση και εγκατάσταση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων στον τομέα της παροχής και διανομής ιατρικών αερίων. 
9. Βεβαίωση συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004 για 

ορθή πρακτική διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 
10.Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ σχετικά με τη 

διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων και εκτάκτων ελέγχων φιαλών σύμφωνα με τις οδηγίες 
2010/35/ΕΕ και 2008/68/ΕΚ. 

 11. Βεβαίωση  περιοδικού ελέγχου κρυογενικών δεξαμενών από την ΕΒΕΤΑΜ. 
 12.Βεβαίωση ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες σύμφωνα με τον κανονισμό ADR  

επικίνδυνων φορτίων. 
13. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 





 

 
14. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης αερίων σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης. 
 

 
1.ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για 
αποθήκευση σε δεξαμενή. 
 

Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται 
από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία: 

 Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417 ): Ο2≥ 99,5%, CO2≤ 300ppm, CO≤ 
5ppm,H2O≤67ppm 
Οι προμηθευτές υγρού οξυγόνου ιατρικής χρήσης θα πρέπει να διαθέτουν και να 

καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού : 
-άδεια παραγωγής υγρού ιατρικού οξυγόνου από τον ΕΟΦ, 
-πιστοποιητικό κατά ISO9001:2008 για παραγωγή, διανομή και εμπορία υγροποιημένου ιατρικού 
οξυγόνου 

Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς / φορτοεκφόρτωσης του 
εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών. 

 
1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το υγρό οξυγόνο αποθηκεύεται, εξαερώνεται και τροφοδοτείται σε αέρια μορφή, μέσω του 
συγκροτήματος υγρού οξυγόνου, στο δίκτυο αερίου οξυγόνου του Νοσοκομείου. 

Οι δεξαμενές πρέπει να είναι διπλού τοιχώματος για αποθήκευση υγρών έως -193°C, η 
μόνωση είναι περλίτης, το εσωτερικό δοχείο είναι ανοξείδωτο, το εξωτερικό χαλύβδινο, να είναι 
πιστοποιημένη με CE Mark, να διαθέτουν διπλά ασφαλιστικά (diverter valve), να διαθέτουν βάνες 
χειρισμού (cryogenic valve), ενδεικτικό στάθμης και πίεσης, σύστημα σταθεροποίησης της πίεσης 
εξόδου μέσω ρυθμιστών πίεσης, τηλεμετρία για μεταφορά δεδομένων. 
Το συγκρότημα υγρού οξυγόνου θα αποτελείται από: 

- την κρυογενική δεξαμενή αποθήκευσης αυτού, 
- τον εξαερωτή του υγρού οξυγόνου σε αέριο, 
- όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας της δεξαμενής, όπως 

όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, δείκτης στάθμης του 
περιεχόμενου στη δεξαμενή υγρού οξυγόνου κτλ. 

1. Η εγκατάσταση του συγκροτήματος των δεξαμενών υγρού οξυγόνου θα ικανοποιεί πλήρως 
τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/ 403/ 
25-8-1988 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και την μεταγενέστερη EN ISO 7396-1 
(με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ 8/Β//οικ.115301/26-08-2009).  
2.  Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και 
περλίτη . Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα 
χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-
182,970C).  
3.  Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 
37,2 βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις καταλλήλων χρωμάτων, με την τελική 
στρώση λευκής απόχρωσης.  
4. H ελάχιστη  πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι 10 BAR και η μέγιστη  16 BAR. Η 
πίεση ελέγχου της δεξαμενής  να είναι 24 BAR.Η διαχείριση της πίεσης από την δεξαμενή 
προς το Νοσοκομείο θα γίνεται από ρυθμιστές πίεσης πιστοποιημένους με κατάλληλα 
ασφαλιστικά καθώς και ενδεικτικά πίεσης. Το σύστημα θα διαθέτει By Pass με αντίστοιχο 
πάνελ ,προρυθμισμένο έτσι ώστε να λειτουργήσει άμεσα σε περίπτωση βλάβης. Η δεξαμενή 
θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, 
με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου και του περιεχόμενου στη δεξαμενή, καθώς και με όλα 
τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας που κατ' ελάχιστον αναφέρονται 
στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
κανονισμών ΕΝ 737. Η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τεχνικό φάκελο, 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα για την 
καλή λειτουργία της και την αντοχή της στις πίεσης που αναγράφονται.  





 

 
5. Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος ώστε να εξασφαλίζει την εξάτμιση (όχι 
νερά), για όλες τις επικρατούσες στην περιοχή θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της 
απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις ώρες αιχμής της μέγιστης ζήτησης και να αντέχει 
στις δημιουργούμενες πιέσεις.  
6. Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος θα είναι 
κατασκευασμένα από κατάλληλο κράμα ορείχαλκου κατάλληλης ονομαστικής πίεσης.  
7. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα διαθέτει  σύστημα τηλεπαρακολούθησης  ώστε να 
καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής, όπως πίεση  λειτουργίας, 
περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση, θερμοκρασία, με σκοπό την άμεση πλήρωση της 
δεξαμενής καθώς επίσης θα υπάρχουν   συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών για 
την άμεση επέμβαση αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών στην τροφοδοσία. Η 
παρακολούθησή των  ανωτέρω παραμέτρων θα γίνεται από τον  Προμηθευτή.                                                                                                                                  
8. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη σχέδια και Prospects του κάθε 
συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κ.λ.π.) 
καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους 
έγκυρους διεθνείς οργανισμούς LLOYD'S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους διεθνώς 
αναγνωρισμένους οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για 
ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή. 
 

1.2  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
Η χωρητικότητα της δεξαμενής για το ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς» θα είναι των 4000 ltr και του 

ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος» θα είναι των 6000 ltr ώστε να εξασφαλίζεται αυτονομία παροχής 
οξυγόνου.  
 
1.3  ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το συγκρότημα αποθήκευσης - εξαέρωσης υγρού οξυγόνου, θα παραχωρηθεί στο 
Νοσοκομείο για όλη την διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητά του θα παραμείνει στον ανάδοχο 
προμηθευτή, ο οποίος θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα σε βάση 
στήριξης-πάκτωσης, που έχει κατασκευαστεί από το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής θα θέσει την 
δεξαμενή σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού 
οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του Νοσοκομείου. Οι προδιαγραφές 
κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO 7396 (τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και 
αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS (Παράρτημα 5 ΤΟΤΕΕ 2491/86) 
). Οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι Ιατρικού Ο2, οι κολλήσεις άνευ καδμίου, οι συγκολητές να 
είναι πιστοποιημένοι. Το δίκτυο θα πρέπει να παραδοθεί μετά από τέστ διαρροών και πίεσης και 
να διαθέτει κατάλληλη σήμανση βάση σχεδίου του κατασκευαστή. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου 
σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες αποξήλωσης δεξαμενής που λειτούργει με βάση τις 
συμβάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, ώστε η εγκατάσταση της νέας δεξαμενής 
να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία του Νοσοκομείου. Μετά τη λήξη του χρόνου 
της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη απομάκρυνση της δεξαμενής .  

Η δεξαμενή και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου καθ  ́όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Μετά την καθ ́ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται να αποξηλώσει και να απομακρύνει την 
δεξαμενή εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του και κατόπιν συνεννόησης με 
την υπηρεσία για την ταυτόχρονη εγκατάσταση της δεξαμενής του επόμενου προμηθευτή.  

Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού εγκαταστήσει τη 
δεξαμενή, με ευθύνη και επιβάρυνση του σε χώρο που θα υποδειχθεί από κάθε Νοσοκομείο, θα 
καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των δεξαμενών 
εφόσον το νοσοκομείο συμμορφώνεται με τις υποδείξεις σχετικά με την τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών π.χ η βάση να είναι κατάλληλη για το βάρος της δεξαμενής ,κ.α.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν με ευθύνη τους, (σε 
συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ), για τους χώρους 
εγκατάστασης των δεξαμενών πριν την υποβολή της προσφοράς και να το δηλώνουν υπεύθυνα 
στην προσφορά τους. 





 

 
Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για το δίκτυο σωληνώσεων των νοσοκομείων καθώς και 

του εφεδρικού συστήματος των φιαλών με το σύστημα αυτόματης εναλλαγής. 
 

1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
Ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι απολύτως 
υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του, για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με οξυγόνο 
του Νοσοκομείου. Είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα των 
δεξαμενών υγρού οξυγόνου με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης. Ο επιθεωρητής πρέπει να αφήνει αντίγραφο 
ελέγχου αυτών στο Νοσοκομείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί κρυογονικών  
δεξαμενών  και να είναι πιστοποιημένος για τον περιοδικό έλεγχο. Σε έκτακτες περιπτώσεις 
βλαβών και σε τυχόν συμβάντα που προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του 
Νοσοκομείου, ο προμηθευτής διαθέτει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση και έχει τη 
δυνατότητα να επέμβει εντός έξι (6) ωρών από την ώρα ειδοποίησής του.  Επίσης είναι 
υποχρεωμένος να διατηρεί τεχνική κάλυψη όλο το 24ωρο.  

Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά τον 
χρόνο παράδοσης σε λειτουργία της δεξαμενής υγρού οξυγόνου, μετά την αποξήλωση της 
υπάρχουσας εγκατάστασης.  
 
1.5  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Ο Προμηθευτής οφείλει να γεμίζει πλήρως τη δεξαμενή με υγρό οξυγόνο κατά τις 
προγραμματισμένες παραδόσεις. Οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της 
χωρητικότητάς της και τυχόν αναγκαία αναπλήρωση θα γίνεται ανεξάρτητα από τις 
προγραμματισμένες παραδόσεις για λόγους εξασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου. Οι παραδόσεις θα κοινοποιούνται στο Νοσοκομείο (με mail ή SMS) από την 
προηγούμενη ημέρα. 
 
1.6  ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του ανάδοχου προμηθευτή και θα 
παραδίδεται στο συγκρότημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Νοσοκομείο οφείλει να 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση του βυτιοφόρου οχήματος στο χώρο του 
συγκροτήματος. 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτήσει το Νοσοκομείο 
με υγρό οξυγόνο το ταχύτερο δυνατό, ώστε να εξασφαλίζεται η προδιαγεγραμμένη ποσότητα 
οξυγόνου στα όρια ευθύνης του συγκροτήματος υγρού οξυγόνου. 
 
1.7  ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με πιστοποιημένο μετρητή του 
βυτιοφόρου σε m3, και αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την 
παράδοση). Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης από ±2 % μεταξύ της ζύγισης και του μετρητή 
του βυτιοφόρου, θα ισχύει η ζύγιση. 

Στην περίπτωση που η ζύγιση πραγματοποιηθεί κατά απαίτηση του Νοσοκομείου, θα 
διενεργηθεί σε πιστοποιημένη κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα, εφόσον διαθέτει το Νοσοκομείο. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν το Νοσοκομείο και η χρησιμοποιούμενη για 
αυτό το σκοπό γεφυροπλάστιγγα δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από ένα 
χιλιόμετρο. 

Στην περίπτωση βλάβης του μετρητή του βυτιοφόρου, τα έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

Οι συντελεστές μετατροπής για το οξυγόνο στους 15οC & 1 bar που ισχύουν 
προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω: 
 

(αέρια φάση) 
m3 
 

(υγρή φάση) 
kg 
 

1 1,35 

0,74 1 

 
1.8  ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 





 

 
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: 
Υγρό οξυγόνο: Τιμή ανά m3 χωρίς Φ.Π.Α.  
Ενοίκιο συγκροτήματος υγρού οξυγόνου: Τιμή ανά μήνα και ανά συγκρότημα χωρίς Φ.Π.Α. 
Μεταφορικά: Τιμή ανά m3 χωρίς Φ.Π.Α. 
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. 
 
 

 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1    

2    

 

α) Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

β) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή 

ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 

προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής 

και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

γ) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

δ) Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.) 

 

   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ιατρικής 

Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του 
Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή. 

 

    
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

   
 1 

Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο 
θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
που καθορίζονται από την Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία: 

ΝΑΙ   





 

 

 Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. 
Μονογραφίας 0417 ): Ο2≥ 
99,5%, CO2≤ 300ppm, CO≤ 
5ppm,H2O≤67ppm 

Οι προμηθευτές υγρού οξυγόνου 
ιατρικής χρήσης θα πρέπει να διαθέτουν 
και να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού : 
-άδεια παραγωγής υγρού ιατρικού 
οξυγόνου από τον ΕΟΦ, 
-πιστοποιητικό κατά ISO9001:2008 για 
παραγωγή, διανομή και εμπορία 
υγροποιημένου ιατρικού οξυγόνου 

Επιπλέον, θα πρέπει να 
τηρούνται όλες οι διαδικασίες 
μεταφοράς / φορτοεκφόρτωσης του εν 
ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών. 

 

 
1.1 

1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το υγρό οξυγόνο αποθηκεύεται, 
εξαερώνεται και τροφοδοτείται σε αέρια 
μορφή, μέσω του συγκροτήματος υγρού 
οξυγόνου, στο δίκτυο αερίου οξυγόνου 
του Νοσοκομείου. 

Οι δεξαμενές πρέπει να είναι 
διπλού τοιχώματος για αποθήκευση 
υγρών έως -193°C, η μόνωση είναι 
περλίτης, το εσωτερικό δοχείο είναι 
ανοξείδωτο, το εξωτερικό χαλύβδινο, να 
είναι πιστοποιημένη με CE Mark, να 
διαθέτουν διπλά ασφαλιστικά (diverter 
valve), να διαθέτουν βάνες χειρισμού 
(cryogenic valve), ενδεικτικό στάθμης 
και πίεσης, σύστημα σταθεροποίησης 
της πίεσης εξόδου μέσω ρυθμιστών 
πίεσης, τηλεμετρία για μεταφορά 
δεδομένων. 
Το συγκρότημα υγρού οξυγόνου θα 
αποτελείται από: 

- την κρυογενική δεξαμενή 
αποθήκευσης αυτού, 

- τον εξαερωτή του υγρού 
οξυγόνου σε αέριο, 

- όλα τα απαιτούμενα όργανα 
λειτουργίας, ενδείξεων και 
ασφαλείας της δεξαμενής, όπως 
όργανο ένδειξης της πίεσης της 
αέριας φάσης του υγρού 
οξυγόνου, δείκτης στάθμης του 
περιεχόμενου στη δεξαμενή 
υγρού οξυγόνου κτλ. 

1. Η εγκατάσταση του 
συγκροτήματος των δεξαμενών 

ΝΑΙ   





 

 

υγρού οξυγόνου θα ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις της 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/ 
403/ 25-8-1988 Απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και την 
μεταγενέστερη EN ISO 7396-1 (με 
απόφαση εγκρίσεως ΔΥ 
8/Β//οικ.115301/26-08-2009).  
2.  Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα 
φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική 
μόνωση κενού και περλίτη . Το 
εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα 
είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα 
χαλυβδοελάσματα ειδικά για 
αποθήκευση ρευστών σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες (-182,970C).  
3.  Το εξωτερικό τοίχωμα της 
δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο 
με χαλυβδοελάσματα ST 37,2 
βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές 
στρώσεις καταλλήλων χρωμάτων, με 
την τελική στρώση λευκής 
απόχρωσης.  
4. H ελάχιστη  πίεση λειτουργίας της 
δεξαμενής θα είναι 10 BAR και η 
μέγιστη  16 BAR. Η πίεση ελέγχου 
της δεξαμενής  να είναι 24 BAR.Η 
διαχείριση της πίεσης από την 
δεξαμενή προς το Νοσοκομείο θα 
γίνεται από ρυθμιστές πίεσης 
πιστοποιημένους με κατάλληλα 
ασφαλιστικά καθώς και ενδεικτικά 
πίεσης. Το σύστημα θα διαθέτει By 
Pass με αντίστοιχο πάνελ 
,προρυθμισμένο έτσι ώστε να 
λειτουργήσει άμεσα σε περίπτωση 
βλάβης. Η δεξαμενή θα είναι 
εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της 
πίεσης της αέριας φάσης του υγρού 
οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του 
υγρού οξυγόνου και του 
περιεχόμενου στη δεξαμενή, καθώς 
και με όλα τα απαιτούμενα όργανα 
λειτουργίας, ενδείξεων και ασφαλείας 
που κατ' ελάχιστον αναφέρονται στο 
παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 
και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών κανονισμών ΕΝ 737. Η 
δεξαμενή πρέπει να διαθέτει 
απαραίτητα τεχνικό φάκελο, 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου 
καθώς και πιστοποίηση από 
ανεξάρτητο φορέα για την καλή 
λειτουργία της και την αντοχή της 
στις πίεσης που αναγράφονται.  
5. Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα 
υπολογισμένος ώστε να εξασφαλίζει 





 

 

την εξάτμιση (όχι νερά), για όλες τις 
επικρατούσες στην περιοχή 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της 
απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου 
κατά τις ώρες αιχμής της μέγιστης 
ζήτησης και να αντέχει στις 
δημιουργούμενες πιέσεις.  
6. Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων 
και ασφαλείας του συγκροτήματος 
θα είναι κατασκευασμένα από 
κατάλληλο κράμα ορείχαλκου 
κατάλληλης ονομαστικής πίεσης.  
7. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα 
διαθέτει  σύστημα 
τηλεπαρακολούθησης  ώστε να 
καταγράφονται όλες οι παράμετροι 
του εσωτερικού της δεξαμενής, 
όπως πίεση  λειτουργίας, 
περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση, 
θερμοκρασία, με σκοπό την άμεση 
πλήρωση της δεξαμενής καθώς 
επίσης θα υπάρχουν   συναγερμοί 
ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών 
για την άμεση επέμβαση 
αποκατάστασης σοβαρών 

ανωμαλιών στην τροφοδοσία. Η 

παρακολούθησή των  ανωτέρω 
παραμέτρων θα γίνεται από τον  
Προμηθευτή.                                                                                                                                  
8. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
υποβάλλουν πλήρη σχέδια και 
Prospects του κάθε συγκροτήματος 
(δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα 
λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, 
κ.λ.π.) καθώς και τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου 
των δεξαμενών από τους έγκυρους 
διεθνείς οργανισμούς LLOYD'S, 
BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους 
διεθνώς αναγνωρισμένους 
οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να 
προσκομίσουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) 
πιστοποιητικό καθαρότητας υγρού 
οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική 
χρήση από πρόσφατη παραγωγή. 

 

 
 1.2 
 

1.2  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Η χωρητικότητα της δεξαμενής 
για το ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς» θα είναι 
των 4000 ltr και του ΓΝΘ «Ο Άγιος 
Δημήτριος» θα είναι των 6000 ltr ώστε 
να εξασφαλίζεται αυτονομία παροχής 
οξυγόνου.  
 

ΝΑΙ   

 1.3  ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΝΑΙ   
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το συγκρότημα αποθήκευσης - 
εξαέρωσης υγρού οξυγόνου, θα 
παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο για όλη 
την διάρκεια της σύμβασης ενώ η 
κυριότητά του θα παραμείνει στον 
ανάδοχο προμηθευτή, ο οποίος θα 
εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του 
έξοδα και φροντίδα σε βάση στήριξης-
πάκτωσης, που έχει κατασκευαστεί από 
το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής θα 
θέσει την δεξαμενή σε πλήρη και 
ασφαλή λειτουργία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να συνδέσει το συγκρότημα της 
δεξαμενής υγρού οξυγόνου με το ήδη 
υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του 
Νοσοκομείου. Οι προδιαγραφές 
κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης 
του συγκροτήματος της δεξαμενής θα 
είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ ISO 7396 (τις Γερμανικές 
προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και 
αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές 
AFNOR και τις Αγγλικές BS (Παράρτημα 
5 ΤΟΤΕΕ 2491/86) ). Οι σωληνώσεις θα 
πρέπει να είναι Ιατρικού Ο2, οι κολλήσεις 
άνευ καδμίου, οι συγκολητές να είναι 
πιστοποιημένοι. Το δίκτυο θα πρέπει να 
παραδοθεί μετά από τέστ διαρροών και 
πίεσης και να διαθέτει κατάλληλη 
σήμανση βάση σχεδίου του 
κατασκευαστή. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έρθει 
σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του 
Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις 
διαδικασίες αποξήλωσης δεξαμενής που 
λειτούργει με βάση τις συμβάσεις που 
ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, 
ώστε η εγκατάσταση της νέας δεξαμενής 
να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η 
τροφοδοσία του Νοσοκομείου. Μετά τη 
λήξη του χρόνου της σύμβασης ο 
προμηθευτής υποχρεούται για την 
έγκαιρη απομάκρυνση της δεξαμενής .  

Η δεξαμενή και τα όργανα τους 
θα παραμείνουν στην κυριότητα του 
αναδόχου καθ ́ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης και θα λειτουργούν με 
ευθύνη του. Μετά την καθ ́ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη της σύμβασης ο 
προμηθευτής υποχρεούται να 
αποξηλώσει και να απομακρύνει την 
δεξαμενή εντός πέντε (5) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του και κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία για την 
ταυτόχρονη εγκατάσταση της δεξαμενής 





 

 

του επόμενου προμηθευτή.  
Ο προμηθευτής, στον οποίο θα 

κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού 
εγκαταστήσει τη δεξαμενή, με ευθύνη 
και επιβάρυνση του σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από κάθε Νοσοκομείο, θα 
καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης 
για την καταλληλότητα και την ασφάλεια 
των δεξαμενών εφόσον το νοσοκομείο 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις 
σχετικά με την τήρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών π.χ η βάση να είναι 
κατάλληλη για το βάρος της δεξαμενής 
,κ.α.  

Οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν 
με ευθύνη τους, (σε συνεννόηση με την 
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του 
Νοσοκομείου ), για τους χώρους 
εγκατάστασης των δεξαμενών πριν την 
υποβολή της προσφοράς και να το 
δηλώνουν υπεύθυνα στην προσφορά 
τους. 

Ο προμηθευτής δεν φέρει 
ευθύνη για το δίκτυο σωληνώσεων των 
νοσοκομείων καθώς και του εφεδρικού 
συστήματος των φιαλών με το σύστημα 
αυτόματης εναλλαγής. 
 

 
 1.4 

1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
Ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το 
συγκρότημα της δεξαμενής υγρού 
οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για 
την σωστή και ασφαλή λειτουργία του, 
για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με 
οξυγόνο του Νοσοκομείου. Είναι 
απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και 
να ελέγχει το συγκρότημα των 
δεξαμενών υγρού οξυγόνου με δικά του 
έξοδα και δικούς του τεχνικούς, 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, 
υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο 
συντήρησης. Ο επιθεωρητής πρέπει να 
αφήνει αντίγραφο ελέγχου αυτών στο 
Νοσοκομείο σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία περί κρυογονικών  
δεξαμενών  και να είναι πιστοποιημένος 
για τον περιοδικό έλεγχο. Σε έκτακτες 
περιπτώσεις βλαβών και σε τυχόν 
συμβάντα που προκαλέσουν πρόβλημα 
στην ομαλή λειτουργία του 
Νοσοκομείου, ο προμηθευτής διαθέτει 
τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη 
βάση και έχει τη δυνατότητα να επέμβει 
εντός έξι (6) ωρών από την ώρα 
ειδοποίησής του.  Επίσης είναι 

ΝΑΙ   





 

 

υποχρεωμένος να διατηρεί τεχνική 
κάλυψη όλο το 24ωρο.  

Στην προσφορά τους οι 
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν 
ρητά και δεσμευτικά τον χρόνο 
παράδοσης σε λειτουργία της δεξαμενής 
υγρού οξυγόνου, μετά την αποξήλωση 
της υπάρχουσας εγκατάστασης.  
 

 
1.5 
 

1.5  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΓΡΟΥ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Ο Προμηθευτής οφείλει να 
γεμίζει πλήρως τη δεξαμενή με υγρό 
οξυγόνο κατά τις προγραμματισμένες 
παραδόσεις. Οφείλει να τηρεί εντός της 
δεξαμενής απόθεμα 30% της 
χωρητικότητάς της και τυχόν αναγκαία 
αναπλήρωση θα γίνεται ανεξάρτητα από 
τις προγραμματισμένες παραδόσεις για 
λόγους εξασφάλισης της αδιάλειπτης 
λειτουργίας του Νοσοκομείου. Οι 
παραδόσεις θα κοινοποιούνται στο 
Νοσοκομείο (με mail ή SMS) από την 
προηγούμενη ημέρα. 
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1.6 

1.6  ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται 
με βυτιοφόρο όχημα του ανάδοχου 
προμηθευτή και θα παραδίδεται στο 
συγκρότημα κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Το Νοσοκομείο οφείλει να 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη και 
ασφαλή πρόσβαση του βυτιοφόρου 
οχήματος στο χώρο του συγκροτήματος. 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι 
σε έκτακτες περιπτώσεις θα 
τροφοδοτήσει το Νοσοκομείο με υγρό 
οξυγόνο το ταχύτερο δυνατό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προδιαγεγραμμένη 
ποσότητα οξυγόνου στα όρια ευθύνης 
του συγκροτήματος υγρού οξυγόνου. 
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1.7 

1.7  ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 
Η μέτρηση των παραδομένων 

ποσοτήτων θα γίνεται με πιστοποιημένο 
μετρητή του βυτιοφόρου σε m3, και αν 
για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί, με 
ζύγιση (μια πριν και μια μετά την 
παράδοση). Σε περίπτωση απόκλισης 
μεγαλύτερης από ±2 % μεταξύ της 
ζύγισης και του μετρητή του βυτιοφόρου, 
θα ισχύει η ζύγιση. 

Στην περίπτωση που η ζύγιση 
πραγματοποιηθεί κατά απαίτηση του 
Νοσοκομείου, θα διενεργηθεί σε 
πιστοποιημένη κατάλληλη 
γεφυροπλάστιγγα, εφόσον διαθέτει το 
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Νοσοκομείο. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 
έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν το 
Νοσοκομείο και η χρησιμοποιούμενη για 
αυτό το σκοπό γεφυροπλάστιγγα δεν θα 
πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 
μεγαλύτερη από ένα χιλιόμετρο. 

Στην περίπτωση βλάβης του 
μετρητή του βυτιοφόρου, τα έξοδα 
ζύγισης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι συντελεστές μετατροπής για 
το οξυγόνο στους 15οC & 1 bar που 
ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι 
παρακάτω: 
 

(αέρια φάση) 
m3 
 

(υγρή φάση) 
kg 
 

1 1,35 

0,74 1 

 
 

 
1.8 

1.8  ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι τιμές θα καταγράφονται ως 
εξής: 

Υγρό οξυγόνο: Τιμή ανά m3 
χωρίς Φ.Π.Α.  

Ενοίκιο συγκροτήματος υγρού 
οξυγόνου: Τιμή ανά μήνα και ανά 
συγκρότημα χωρίς Φ.Π.Α. 

Μεταφορικά: Τιμή ανά m3 χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο  
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  





 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας 

2)  Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια υγρού 
οξυγόνου. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή 
ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών 
σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. 

 
                                                                                     Ημερομηνία:  
  
                                                                                           Ο/Η Δηλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφή) 
 
                                                                                                                                                                                                          
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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