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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του 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.

2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό ή άλλες 

διατάξεις».

3. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου».

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ...», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α' 254).

6. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50) «Προστασία ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3471/2006 

(ΦΕΚ Α' 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
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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. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

10. Την υπ’ αριθμ. 57654 (Β' 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

12. Την υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 

449/18.06.2020), σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

13. Το υπ’ αριθ. Α.Π.: 4180/26-06-2021 Απόσπασμα Πρακτικού 10ης Συνεδρίασης 

ΔΣ Ε.ΚΕ.Α. την 25-06-2020 (Θέμα 3o), σχετικά με την εξουσιοδότηση του 

Προέδρου από το ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α., να εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών, μέχρι του 

ποσού 30.000,00 ευρώ.

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1044/17-02-2023 και με αριθ. Καταχώρισης 99/0, ΑΔΑ: 

ΨΠΠΤΟΡΕ3-Φ65 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 1311 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Ε.ΚΕ.Α οικονομικού έτους 2023.

15. Το υπ΄ αριθ. 1/12/15-02-2023 Πρωτογενές Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης 

Υλικού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο όπως 
υποβάλει προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
ΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

CPV KAE

1 ΓΑΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 7,5Χ7,5 

(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ)

1,.000 ΚΟΥΤΙ 0,95 13% 1.073,50 33141114-2 

(Ιατρική γάζα)

1311

2 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

100 ΡΟΛΟ 1,7640 24% 218,74 33198000-4 

(Νοσοκομειακά 

1311
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70cm*50m είδη από χαρτί)

3 ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΗ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1 ML 

(500ΤΜΧ)

5.000 ΤΜΧ 0,0106 24% 65,72 38000000-5 

(Εργαστηριακός 

εξοπλισμός)

1311

4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΟ 

– ΑΣΚΟ (αποστειρωμένες, 

απυρετογόνες, μιας χρήσησ)

2.000 ΤΜΧ 0,99 24% 2.455,20 38000000-5 

(Εργαστηριακός 

εξοπλισμός)

1311

5 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 

23 g

4.000 ΤΜΧ 0,0409 24% 202,86 33140000-3 

(Ιατρικά 

αναλώσιμα)

1311

6 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ 

TRANSPORE

1.200 ΤΜΧ 0,1740 13% 235,94 33140000-3 

(Ιατρικά 

αναλώσιμα

1311

7 ΦΙΑΛΙΔΙΑ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 8,5ml

10.000 ΤΜΧ 0,18 24% 2.232,00 39225730-1 

(Φιαλίδια)

1311

8 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40*60 

(ΠΑΚ. 5 ΚΙΛΩΝ)

300 ΚΙΛΟ 1,29 24% 387,00 33198000-4 

(Νοσοκομειακά 

είδη από χαρτί)

1311

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 7,5Χ7,5 (ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ): Κομπρέσσα γάζας. Η γάζα πρέπει 
να είναι 100% βαµβακερή απλής ύφανσης και να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και 
κάθαρση. Να είναι τελείως λευκή, άοσµη και απαλλαγµένη από κόλλες και 
ελαττώµατα ύφανσης. Να µην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εµφάνιση από 
οποιεσδήποτε ουσίες (µηχανέλαιο κ.λ.π.). Να µην υπάρχουν κλωστές οι οποίες 
εξέχουν από τις γάζες. Να περιέχει τουλάχιστον 18-20 κλωστές/cm² περίπου και 
βάρος 30g/m². Χωρίς χημικές ουσίες και άμυλο (κόλλα). Με μεγάλες αναδιπλώσεις 
στα άκρα χωρίς ξέφτια. Να είναι σύμφωνες με την Ελληνική Φαρμακοποιεία. 100 
τεμάχια ανά πακέτο, 10.000 τεμάχια ανά κιβώτιο.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 70cm*50m: Αποτελείται από ένα 
φύλλο χαρτί και ένα φύλλο πλαστικό (νάϋλον). Τα φύλλα έχουν κολληθεί μεταξύ τους 
με την μέθοδο της θερμοσυγκόλλησης διασφαλίζοντας έτσι οτι δεν θα διαχωριστούν 
ακόμη και όταν δεχτούν μεγάλη πίεση. Το κάτω φύλλο είναι από υψηλής πυκνότητας 
πλαστικό (PE) και είναι αυτό που κανει το εξεταστικό ρολό αδιάβροχο και εξαιρετικά 
ανθεκτικό. Το επάνω φύλλο είναι από άριστης ποιότητας χαρτί και είναι αυτό που 
απορροφά τα υγρά που μπορεί να τρέξουν κατά την εξέταση ενώ παράλληλα δίνει 
μια αίσθηση καθαριότητας και υγιεινής στον ασθενή. Να είναι διάτρητο ανά 40cm.

ΠΙΠΕΤΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1 ML (500ΤΜΧ): Μη αποστειρωμένες 1 ml.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΟ – ΑΣΚΟ: Αποστειρωμένες, απυρετογόνες, μιας 
χρήσης.

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 23 G: 23G/ 2.0mm, συσκευή μιας χρήσης για λήψη 
δείγματος αίματος

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ TRANSPORE: 2.5cm × 9,14m, 
Χειρουργική διαφανής διάτρητη ταινία, Υποαλλεργική κολλητική, φιλική προς το 
δέρμα, αφαιρείται ανώδυνα χωρίς υπολείμματα, Υποαλλεργική, ανθεκτική στο νερό.
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ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 8,5ml:  Διαστάσεων 
16Χ100mm - ναρροφούμενη ποσότητα αίματος 8,5ml. BD Vacutainer Plus S.S.T. 
Tubes Τα σωληνάρια αυτά είναι : - Συνθετικά (PET-polyethylene terephthalate) - 
Αποστειρωμένα, διαυγή, μιάς χρήσεως. - Δεν περιέχουν αντιπηκτικό, - Περιέχουν 
επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα και χημικώς αδρανές gel 
διαχωρισμού, - Έχουν αρνητική πίεση για αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας 
αίματος, - Φέρουν πώμα ασφαλείας "Hemogard", - Φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE, 
εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστειρώσεως, όγκου που αναρροφούν, 
Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του 
ασθενούς. - Χρωματικός Κώδικας : Κίτρινο Πώμα

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40*60: Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή , 
κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να 
είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα . Το βάρος του 
χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκαοκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (18 
gr./m2) με ανοχή +-5% (ISO 536) Από χημικό πολτό 100%( ISO 9184). Αντοχή σε 
εφελκυσμό: Κατά την έννοια του μήκους 150 γραμμάρια κατ΄ελάχιστο σε ταινία 
πλάτους 1,5 εκατοστών. Κατά την έννοια του πλάτους 70 γραμμάρια κατ΄ελάχιστο σε 
ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών(ISO 1924). Απορροφητικότητα: Προσδιοριζόμενη κατά 
ΤΑΡΡΙ-Τ432 om-82, η απορροφητικότητα μιας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml . να 
έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max25 sec). Τέφρα: Μέγιστη 
τιμή ένα τοις εκατό ( max 1%) (ISO 2144). ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ο χαρτοβάμβακας θα 
παραδίδεται :α. Σε φύλλα διαστάσεων 60Χ40 εκατοστά (cm)τοποθετημένα σε πακέτα 
των πέντε κιλών (5Kg) το κάθε πακέτο. Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε 
απαραβίαστη πλαστική συσκευασία , η οποία θα προστατεύεται από τις 
καταπονήσεις από σκληρό χάρτινο κουτί ή χαρτοκιβώτιο. Ο τρόπος συσκευασίας θα 
δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες. Τα υλικά συσκευασίας 
δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από 
την υγρασία , την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επίσης στην εσωτερική 
και εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

     1.Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής ( επωνυμία, τόπος)

     2. Το είδος του περιεχόμενου και την σύσταση ( χημικός πολτός 100%)

     3.Οι διαστάσεις των φύλλων

     4.Το βάρος ( καθαρό)

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV:  33198000-4 (Νοσοκομειακά είδη από χαρτί), 33141114-2 (Ιατρική 
γάζα), 33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα), 38000000-5 (Εργαστηριακός εξοπλισμός), 
39225730-1 (Φιαλίδια)

O Συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των 5.718,80 €  

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 6.963,84 € με ΦΠΑ.
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Φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Ε.ΚΕ.Α. Η δαπάνη για 

την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Δέσμευση πίστωσης: ΑΔΑ: ΨΠΠΤΟΡΕ3-Φ65

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έως τις 31-12-2023 ή μέχρι την εξάντληση του 
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «26-02-2023» και ώρα 
15:00 

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «gmantevas@ekea.gr».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους 
προσφορά, σε μορφή PDF, (η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του 
οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α Είδους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) =

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ)

1

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.



ΑΔΑ: ΨΚΡΓΟΡΕ3-Ω93



6

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από 
την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.

Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της 
καθαρής αξίας. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% ή 8% για την 
προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους 
προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF: 

Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο 
εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς της δεν συντρέχει για της 

προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από της αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 

74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από 

την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 Τηρεί όλους τους Νόμους, σχετικούς με την εργασία (Εργατική –Ασφαλιστική 

Νομοθεσία).

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.

  Πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης για κάθε είδος 

που προσφέρει.

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή 

βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

και της δόλιας χρεοκοπίας.

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση της διαδικασίας.

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 

εφόσον επιλεγεί.
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 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη 

τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.

 Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο μέχρι τη λήξη της 

σχετικής σύμβασης

 Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να 

ζητηθούν από τον μειοδότη, από την υπηρεσία, σύμφωνα με την περί 

προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η Πρόσκληση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α.

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου, Διεύθυνση Συντονισμού και Οργάνωσης,                    
Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο 
Διαχείρισης Υλικού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

              

                  Παναγιώτης Κατσίβελας
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