
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  ΚΥΜΗ: 11-07-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5108 

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

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ : 2222350153 
Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.050,21€ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ». 
 
 

Σχετικά: 1. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.4545/23-06-2022 αίτησης του γραφείου Διαχείρισης υλικού για προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

2.  του δελτίου πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με τις διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές κατά τον μήνα Ιούνιο 2022. 

3. του υπ΄αριθμ.16/30-06-2022, θέμα 75ο, απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την  «Έγκριση σκοπιμότητας 
για την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.050,21€ με ΦΠΑ 13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού 
έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης των ειδών», (ΑΔΑ: 
9ΘΤΗ46904Θ-ΝΛ7), 

4. της αρ.231/11-07-2022 απόφασης της Αν. Διοικήτριας για έγκριση έκδοσης αποφάσεων ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΩΧΔ46904Θ-ΥΒ7), 

5. της με αρ.πρωτ.5105/11-07-2022 Απόφαση ανάληψης πολυετούς  υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΖΜ446904Θ-ΣΛΩ), ΚΑΕ 1511. 

 

 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ ,στον ιστότοπο του 
Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(www.dypethessaly.gr). 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου & θα απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 20-07-2022, ώρα 14:30 μ.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ 21-07-2022  & ώρα 13:00 μ.μ. 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»  συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 20.050,21€ με ΦΠΑ 13% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση λιανική τιμή πώλησης των ειδών», για τα κάτωθι: 

 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 
 (ΒΑΣΕΙ Δ.Τ. ΙΟΥΝΙΟΥ) 

1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ τ. 65% 
(1.400 Kgr 

περίπου/τμχ) 
εγχώριας προέλευσης 

(Κοτόπουλο νωπό 
χωρίς εντόσθια, πόδια 

& κεφάλι, χωρίς 
εμφανείς κηλίδες 

αίματος) 

kg 3,26 1400 4564,00 

2 ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ Α/Ο 
εγχώριας προέλευσης 

(Νωπό κρέας 
μοσχαρίσιο αρίστης 

ποιότητας, άνευ 
οστού, από σπάλα, 

χωρίς λίπος, 
συσκευασμένο & 

τεμαχισμένο 
κατάλληλα) 

kg 10,47 240 2512,80 

3 ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο 
εγχώριας προέλευσης 
(Νωπό κρέας χοιρινό 
αρίστης ποιότητας, 

άνευ οστού, από 
μπούτι, χωρίς λίπος) 

kg 6,44 150 966,00 

4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ 
Μ/Ο εγχώριας 

προέλευσης (Νωπές 
χοιρινές μπριζόλες 
λαιμού, με κόκαλο) 

kg 6,1 150 915,00 

5 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΠΟ 
ΜΠΟΥΤΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 

(Νωπό κρέας 
μοσχαρίσιο αρίστης 

ποιότητας, χωρίς 
λίπος) 

kg 10,75 700 7525,00 

6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΝΙΤΣΕΛ 
εγχώριας προέλευσης 

kg 8,1 70 567,00 

7 ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΝΙΤΣΕΛ 
εγχώριας προέλευσης 

kg 7,86 70 550,20 

8 ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ εγχώριας 
προέλευσης 

kg 9,57 15 143,55 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     2795 17.743,55 

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω τιμή είναι η μέση λιανική τιμή πώλησης, που ίσχυε κατά την έγκριση 

σκοπιμότητας και δεν είναι η τελική τιμή πώλησης, η οποία θα είναι σύμφωνα με το εκάστοτε εκδιδόμενο 

δελτίο πιστοποίησης τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/06 την ημέρα 

παράδοσης του είδους. 

 
Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες είναι κατ’ εκτίμηση σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες προκειμένου 
να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.  
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Ο Προϋπολογισμός των 17.743,55 € πλέον ΦΠΑ (20.050,21 € με το ΦΠΑ) αποτελεί το ανώτατο όριο της 

προμήθειας των ειδών. 

 

CPV: 15119000-5 

ΚΑΕ: 1511 

       
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά 

υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών 

• Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 
 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής: 
 

➢ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

➢ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

➢ Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 

μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

❖ Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται: 
 

1) Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης από την αρμόδια Υπηρεσία και σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει 
την έδρα του εκτός Νομού Αττικής και άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής, 
εφόσον υπάρχει. Η επιχείρηση τροφίμων πρέπει να προσκομίσει και την καταχώρηση ή την έγκριση 
εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την K.Y.Α. Αριθμ.15523 /2006. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν 
την υποχρέωση καταχώρησης ή έγκρισης των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμό. 852/2004 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.  

2) Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Υγειονομικής πλευράς, η οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η οποία 
εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  
Η μεταφορά [Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 (ΦΕΚ 1219Β)] θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά 
μέσα-ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα Νομοθεσία, τα οποία θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. Κατά 
την ώρα παράδοσης ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει και να παραδίδει στην επιτροπή παραλαβής 
αντίγραφο του καταγραφικού της θερμοκρασίας του οχήματος μεταφοράς, ο δε μεταφορέας θα πρέπει 
να διαθέτει Βιβλιάριο υγείας και να φέρει κατά την διάρκεια των χειρισμών παράδοσης των νωπών 
κρεάτων γάντια μιας χρήσεως. 
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3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 
υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, 
παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι: 

• Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 
πλήρη γνώση. 

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

• Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

• Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) 
ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) 
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16. 

• Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις τους. 
 
 

4) Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
           Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
           Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους            

επιμελητηρίου. 
 

❖ Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

•  Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε 
πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

•  Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 
τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 
 

❖ Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 
Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. 
 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς 
θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 21/07/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. 

 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του 
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών 
προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα αρχή. Μετά από την 
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους 
και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για 
διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 
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4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον 
αυτή έχει καταχωρηθεί. 
7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
 
 
Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο 
Οικονομικό Τμήμα, τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 
Χρόνος ισχύος σύμβασης: ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος με 
τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου για την απορρόφηση, τόσο του φυσικού, όσο και του οικονομικού 
αντικειμένου αυτής. 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα κρέατα ως προς το είδος και την ποσότητα, σύμφωνα με την 
δοθείσα παραγγελία του Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία 
και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. Τα είδη και οι ποσότητες θα 
παραδίδονται μετά από έγγραφη παραγγελία, η οποία θα δίδεται αυθημερόν ή 24 ώρες πριν και θα 
πραγματοποιούνται κατ΄ ελάχιστον δύο (2) παραδόσεις–παραλαβές την εβδομάδα. 
 
Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή 
σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
                                                                                                                                                                         

    Η ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

               ΤΟΥ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 

                                                                                      ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ 
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