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ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  

         ΚΥΜΗ 24-11-2021 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»      ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9682 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                             

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Τ.Κ. 34003 

ΤΗΛ.: 2222350153 

Ε-ΜAIL: promitheies@gnkymis.gr 

 

 
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.981,90€ ΜΕ  ΦΠΑ 24%». 
 

Σχετικά: 1. Την υπ΄ αρίθμ.Γαβ/Γ.Π. οικ.597/3-1-2019 (ΦΕΚ16/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-01-2019) υπουργική απόφαση με την οποία 
διορίστηκε η Αγγελοπούλου Βασιλική του Αθανασίου ως Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ. 
Καρύστου – Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική μονάδα Κύμης,  

2. Την υπ΄ αρίθμ.2762 απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού 
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, Αγγελοπούλου Βασιλική» (ΦΕΚ837/Β΄/13-03-2020), 

3. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» (ΥΔΚ 21/Α’/21-2-2016), 

5. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

6. Το 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» & 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

8. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

9. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

10. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”,  

11.  Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

12.  Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

13.  Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

14. Το γεγονός ότι η ανάγκη  προμήθειας ορισμένων ειδών θεωρείται επιτακτική και άμεση για τη ζωή και την 
ακεραιότητα των ασθενών,  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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15. Την υπ’ αρίθμ.πρωτ.9098/03-11-2021 αίτηση του τμήματος τεχνικού & βϊοιατρικής υπηρεσίας  για προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης & πετρελαίου κίνησης συνολικής προϋπολογιζόμενη δαπάνης  11.981,90 € ΜΕ ΦΠΑ 24 % 

16.  Την υπ΄αρ.πρωτ.9366/12-11-2021 εισήγηση του γραφείου προμηθειών. 

17. Το υπ΄αριθμ.27/18-11-2021,θέμα 40ο απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  
11.981,90 € ΜΕ ΦΠΑ 24 % (ΑΔΑ: ΨΚ7Π46904Θ-7ΗΝ)        

18.  Την αρ.πρωτ.9675/24-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΚΑΕ 1611,01 (ΑΔΑ: ΨΗΩΚ46904Θ-ΣΧ0). 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ,στον ιστότοπο του Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ 

(www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr). 
 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομική προσφορά στο mail:promitheies@gnkymis.gr για την προμήθεια 
των κάτωθι υγρών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης ως εξής: 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ 

1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης Litr 9.600 1,169€ 

2 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης ενισχυμένο 
αντιμυκητιακό 

Litr 500 1,519€ 

 
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής προσφοράς: ΤΕΤΑΡΤΗ 01-12-2021 ΕΩΣ 14:00μ.μ. 
Η προσφερόμενη τιμή να συμφωνεί με την τιμή που αναγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και η οποία αναφέρεται στον Δήμο Κύμης – 
Αλιβερίου, που είναι η έδρα σας κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

 
Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611,01 (CPV: 09135100-5 & 09134100-8 ). 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα  (60) ημέρες. 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.  

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της 
προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας. 

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Νοσοκομείο με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή. Η προμήθεια θα γίνει εφάπαξ εντός του 2021. 

Με την  υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν : 
α) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
β) Φορολογική ενημερότητα. 
γ) Ποινικό μητρώο των μελών. 

Το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υπόκεινται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις: 

α) Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4, παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016 & τον Ν.4610/2019), 
β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β΄/2014), 
γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β΄/2014), 
δ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων 
κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010), 
ε) Φόρος Εισοδήματος 1% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 64 του 
Ν.4172/2013).  

                        Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 

 

           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
mailto:promitheies@gnkymis.gr
http://www.fuelprices.gr/
ΑΔΑ: ΩΧ9Ω46904Θ-0ΔΡ
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Με την προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένη την συνημμένη  υπεύθυνη δήλωση ως εξής: 

 

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. Τηλεομοιότυπου (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 : 

α) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της υπ΄αρίθμ.πρωτ.9682/24-11-
2021  Πρόσκληση εκδήλωσής ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης & κίνησης. 

β) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 
από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

γ) Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
δήλωσή μου. 

δ) Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης με οποιοδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

ε) Συμμετέχουμε με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

ζ) Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ,δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 
ακριβείς και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.  

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Υπογραφή) 
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( 
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. 

 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016. 

Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση  ισχύουν τα περί προμήθειας «Νόμοι-Διατάξεις». 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΗΛ.2222046010,email:tasos.monaxos@gmail.com 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΗΛ.2222058032,email:xristoulisnd@yahoo.gr 
4. ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΤΗΛ.2222022271,email:bpmastrogianni@outlook.com 
5. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛ 2223041115   email emas96@otenet.gr 
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