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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΤΑ 17-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   6η ΥΠΕ                                                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:/οικ.:6184             

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1                                                          ΠΡΟΣ:             ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ                                                                     

Τμήμα Οικονομικό 

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες : Τσατσαρώνη Μ.  

                             Βασσιούλα Γ. 

                              Κεπενός Ι. 

Τηλέφωνο  :  2681361128 

E-MAIL: promithies@gnartas.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών  

Διανομής γευμάτων σε νοσηλευόμενους του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ» (CPV 55521200-0)  για χρονικό 

διάστημα τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 35.596,58€ συμπ. ΦΠΑ 

 

Έχοντας υπόψη:. 

1. Το αρ. 118 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 και 53 του ν. 4782/2021. 

2. Την αριθ. 41/24-11-2021 (θέμα 44ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης 
διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και ορισμό επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

3. Την αριθ. 7/9-3-2022 (θέμα έκτακτο 4ο) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ.118 του 
Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021 για την ανάθεση 
υπηρεσιών Διανομής γευμάτων σε νοσηλευόμενους του Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ» (CPV 55521200-0), για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, προϋπολογισμού 35.596,58€ συμπ. ΦΠΑ, με τις ίδιες τεχνικές 
προδιαγραφές του Δ.Σ. 98/2021 ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αρ. 6139/16-03-2022 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το Γ. Ν. Άρτας με ΑΔΑ: 
ΨΨΣΡ4690ΒΒ-9ΞΔ 

 

        Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 

10:00 ηλεκτρονικά, στην σελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 

 

mailto:promithies@gnartas.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος, την 22/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 

και 53 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

 

1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις , που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

[Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]  

3. Φορολογική ενημερότητα.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

[Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.]  

Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσκομίσετε στην τασσόμενη προθεσμία τα δικαιολογητικά 

(3) και (5) δύνασθε να καταθέσετε Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεστε ότι θα τα προσκομίσετε 

εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ισχύει για τον covid 19)  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όπως αναγράφονται στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ» CPV: 55521200-0 για την κάλυψη των αναγκών 

του Γ.Ν. Άρτας, με ΔΣ 98/2021 και Α/Α Συστήματος 151262. 

 Χρονικό διάστημα σύμβασης τρεις (3) μήνες και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 

35.596,58€ συμπ. ΦΠΑ 

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την σύναψη σύμβασης 

παύει αυτοδίκαια η απευθείας ανάθεση. 

 

Αν υπάρξει αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας και δοθεί παράταση  με νομοθετική 

ρύθμιση, τότε αυτοδίκαια θα παραταθούν οι υπάρχουσες συμβάσεις του προσωπικού 

καθαριότητας.  

 

 

         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

              ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

2. IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

3. 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
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